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C.Bolão 2 anos atrás

...e... qual é o benefício disso, para algum ser deste planeta? Tem gente que tem tempo e
dinheiro sobrando, e não sabe como gastá-los...

Aline Hook 2 anos atrás

Beneficio ?..talvez por que seja a melhor coisa que alguém pode fazer na
vida !..os lugares que esteve a paisagem o mundo desconhecido que viu..não
tem preço.Mas bom mesmo é torrar o dinheiro consumindo produtos que não
precisamos com o salário de empregos que odiamos não é?
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Alpinista quer completar maratona
de 117 picos mais altos dos Andes

1

Da BBC Brasil 30/09/2013 08h16
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Depois de escalar 59 montanhas com 6 mil metros de altitude nos Andes, o

montanhista Maximo Kausch poderia se dar por satisfeito: de acordo com os

registros que mantém, ele já seria a pessoa que mais escalou montanhas com mais

de 5,5 mil metros em todo o mundo.

Porém, o projeto pessoal do alpinista é mais ambicioso. Ele pretende escalar todas

as 117 montanhas com mais de 6 mil metros da cordilheira sul-americana.

Ele subiu os 59 picos, do Equador até a região central do Chile, em dois anos — e

espera concluir as escaladas restantes em outros dois. A tarefa parece impossível

para um montanhista ocasional, mas é diversão pura para alguém que passa oito

meses por ano nas montanhas.

"Ninguém vai na maioria desses lugares há anos ou décadas. Estou montando um

banco de dados que vai ficar disponível para qualquer montanhista que queira

escalá-las", diz ele.

Deserto

Maximo nasceu na Argentina e se mudou para o Brasil com a família quando tinha

oito anos. Ele trabalha como guia de montanha e já escalou em mais de 25 países,

como China, Arábia Saudita, Tadjiquistão, Nepal e Paquistão.

Ele começou a escalar com 15 anos, e aos 17 subiu sua primeira montanha acima

de 5,5 mil metros. Aos 23 já estava guiando clientes em montanhas com mais de 8

mil metros no Himalaia.

Em 2012, depois de escalar pela quinta vez o Cho Oyu (montanha no Himalaia com

8.201 metros), Maximo teve a ideia de escalar todos os picos com mais de 6 mil

metros dos Andes.

"No início, achei que seriam cerca de 50 picos. Passei 3 anos mapeando as

possíveis rotas e como me aproximar das montanhas." Muitas delas sequer têm

nome ou são conhecidas por quatro ou cinco nomes diferentes.

"Não sabemos quase nada sobre os Andes. As pessoas conhecem o Aconcágua (a

montanha mais alta das Américas, com 6.962 metros) ou o Siula Grande (6.344

metros), por causa do livro Tocando o Vazio (publicado no Brasil em 2004). Mas

além desses (picos de) 6 mil (metros) há pelo menos 115 outros picos menos

explorados, e muitos nunca foram escalados por ninguém antes", diz Maximo.

Uma quantidade considerável desses cumes está em regiões desérticas, a

centenas de quilômetros de vilas e povoados. "Havia épocas em que eu ficava até

15 dias completamente sozinho sem ver nenhum tipo de sinal humano, nem trilha

ou mesmo pegadas. Durante a noite, eu via aviões voando a 10 mil metros de

altitude, e era o único vestígio humano com que eu tinha contato."

O método usado por ele para explorar os picos é pouco convencional. Lugares

como o Aconcágua normalmente levam cerca de 20 dias para serem escalados,

com equipe e estrutura de apoio. Maximo vai sozinho, sem nenhuma equipe de

apoio, levando equipamento e suprimentos em uma moto adaptada para funcionar

em altitude.

O projeto tem sido realizado nas brechas entre suas expedições comerciais. Na

primeira fase, ele fez os primeiros 30 cumes, entre setembro e outubro de 2012.

"Eu fazia três ou quatro cumes em alguns dias, às vezes dois no mesmo dia, e

descia para a cidade mais próxima para me abastecer e partir para a próxima

sequência", lembra Kausch.

Imprevistos

Além da paciência para concluir um projeto dessa magnitude, ele afirma que é

preciso gostar de adrenalina e ter sangue frio para lidar com mudanças de rota e

riscos não previstos.

"Na região do vulcão Salín, no norte do Chile, tive que desviar de minas terrestres

antitanque, colocadas em 1978 pelos militares. Foi um erro de planejamento que

Alpinista quer completar maratona de 117 picos
mais altos dos Andes 9 fotos
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Marido de Luana Piovani desafia perigo em ondas
gigantes e faz atriz rezar

Mick Fanning doa R$ 190 mil a surfista
australiano atacado por tubarão

Medina investe em negócios, enlouquece fãs e
ainda surfa na onda de campeão

Australiano é atacado por tubarão e leva
mordidas na perna e no braço

Após morte de
Playboy, polícia
prende mais um líder
do tráfico…

No aniversário da
"Playboy", famosos
escolhem suas
capas…

Direção do "Pânico"
avalia permanência
do Africano após
críticas…

“Diagnóstico,
tratamento e cura
formam o novo tripé
da hepatite…
(Ministério da Saúde)
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São Paulo já sabe o que
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para manter Pato
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Playboy faz 40 anos.
Lembra quais atletas já
foram parar na capa?
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PVC: Inter não mede
chances, mas julga que...
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São Paulo quer usar multa
contra Corinthians para...

Rodrigo Mattos

Clubes levarão para CBF
proposta de Liga...

Milton Neves

Love, Ganso, Damião, Pato
ou Cleiton Xavier:...

Vitor Birner

São Paulo mandou no
clássico; Corinthians teve...

Menon

Cristóvão dá exemplo. Que
outros negros ricos o...

Blog do Boleiro

Presidente do São Paulo
não nega e diz que não...

Ico

Para Piquet, problema da F-
1 atual é a tecnologia...

Erich Beting

Futebol entendeu que o
estádio é seu local mais...
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São-paulinos que mais
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aproveitamento de
130%

Fla reedita CRF e
estreia uniforme
reserva contra
Palmeiras

Rihanna, charuto e
carnaval. Hamilton
curtiu, e muito, sua
folga
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EM DESTAQUE Mercado da Bola Liga dos Campeões Mundial de Clubes Olimpíadas Rio 2016
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