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O Corpo de Bombeiros foi solicitado para
fazer o resgate do piloto no Morro das
Antenas. O pára-pente caiu em 16 de
janeiro e, após o resgate do piloto, os
bombeiros acabaram deixando seus equipamentos e o pára-pente preso na copa
das árvores. O GBS foi chamado para
retirar tais equipamentos sem danificálos ou sacrificar as próprias árvores que
os prendiam. Liandro da Rosa e Guilherme Rocha foram até o local recolher os materiais.

Caça aos morcegos
Uma casa de São Borja, fronteira oeste do RS, não será a
mesma depois da retirada de morcegos. Os milhares de
animais que estavam no sótão
foram desalojados.

Samuel exibindo um dos ex
habitantes da casa.
Foto de Guilherme Rocha

Após a sua expulsão, Guilherme e Samuel, membros do
GBS, vedaram todas as possíveis entradas do mamífero na
casa. A atividade durou cinco
dias sob temperatura de até
50 graus e muita poeira.

Acima à esquerda: Guilherme
descendo após a retirada do
pára-pente arborizado.
Foto de Liandro da Rosa

Acima: O guano, excremento dos
morcegos, era retirado de pá e
colocado em bolsas de 25Kg.
Foto de Leonardo Peruzzo

O GBS
O GBS, além da participação
de seus competidores, atuou
na Corrida de Aventura
“Desafio Coração do Rio
Grande” através da fiscalização, apoio, segurança e
pessoal capacitado para
fazer resgate por corda.

De Ernesto Alves a Nova Esperança do Sul
Dos dias 2 a 6 de fevereiro de 2008, Guilherme Rocha, Guilherme Copetti, Viviane Capoane e Rafael Ribeiro foram de
Ernesto Alves até Nova Esperança do Sul a pé.
A caminhada partiu da beira do Rio Rosário até a vila de Ernesto Alves, pertencente a Santiago. Com muita calma, os
amigos, conheceram todos os lugarejos e seguiram, ao norte
da vila até a propriedade do Sr. Roque. Lá, visitaram belas Ponte sobre o Rio Rosário,
trilhas, ruínas, cascatas e margens paradisíacas às beiras do construída em 1906, no goverRosário. O acampamento foi em uma praia da onde partiram no de Borges de Medeiros.
para um grande morro, para acampar na beirada de um mi- Foto de Guilherme Copetti
rante. Do mirante foram até a gruta Nossa Senhora de Fátima
em Nova Esperança do Sul. Lá permaneceram e aproveitaram as cascatas, escalada em
boulders, trilhas, admirando as paisagens até o retorno a Santa Maria.

Desafio Coração do Rio Grande
Os integrantes do GBS mostraram toda natureza esportiva da
entidade no Desafio Coração do Rio Grande, organizada pelos
Leões da Montanha.
Apesar de adeptos do esporte pelo seu prazer e não por competição, a equipe do GBS conquistou o terceiro lugar na Categoria Aventura. Parabéns a Guilherme Copetti, Guilherme
Rocha, Samuel Schvarborn e Viviane Capoane pela conquista!
Apoio

Equipe Bandeirantes da Serra.
Foto de Liandro da Rosa
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