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Um montanhista ainda sem noção
Em março, o montanhista Maximo Kausch volta aos Andes para escalar sozinho outras 20 montanhas

em um dos ambientes mais hostis do planeta

CORAÇÃO SOLIÁTIO: O alpinista Maximo faz autorretrato nas montanhas andinas, em 
2012. Este ano, ele volta ao local para tentar concluir a segunda parte deste projeto 

Por Mariana Mesquita

Em 2012, o alpinista argentino-brasileiro Maximo Kausch decidiu enfrentar sozinho e
apenas com a ajuda de uma moto 30 montanhas com mais de 6 mil metros de altitude
localizadas nos Andes (leia o relato completa dessa viagem aqui). Não satisfeito, o ano
mal começou, e Maximo está de volta aos Andes, desta vez para escalar outras 20
montanhas. Com isso, ele espera se tornar o primeiro montanhista a completar todas as
montanhas de mais de 6 mil metros de altura da Argentina e do Chile. 

Maximo já está na Argentina e, enquanto organiza as malas para viajar a Mendoza, de
onde deve dar início no próximo dia 16 de março a sua próxima aventura, o montanhista
 conversou por e-mail com a Go Outside sobre esse novo trecho do desafio. 

SEM NOÇÃO: Maximo Kausch dando rolê nos Andes

GO OUTSIDE: Por que voltar aos Andes de novo e escalar ainda mais montanhas?
MAXIMO KAUSCH: Na verdade, eu já tinha escalado 17 montanhas antes dessas 30
que fiz em 2012. Nos Andes existem  110 montanhas com mais de 6 mil metros de
altitude. Para eu completar todas as montanhas com essa altitude da Argentina e do
Chile faltam "apenas" mais 20. Já que tenho tempo, experiência e meios  para fazer
isso, pensei: "`Por que não?". Ninguém jamais completou esse desafio, serei o
primeiro. 

Desta vez, em quanto tempo você espera concluir o desafio? 
Na minha última viagem eu gastei, em média, dois dias para escalar cada montanha,
então  penso em terminar o projeto em mais ou menos 45 dias. O problema não é o
tempo. Sou que quero sempre fazer algo mais rápido ou mais difícil. Agendei todas as
expedições que eu guio para depois dessa viagem [Maximo trabalha como guia de
montanha em várias partes do mundo].  Entre junho e agosto, quero escalar mais umas
17 no Peru e na Bolívia.

Na sua última viagem pelos Andes, você utilizou uma moto bem meia-boca. Agora
você vai se aventurar em duas rodas de novo?
Sim, vou de moto de novo. Mas estou "envenenando" a máquina! Para que veículos
motorizados cheguem tão alto, temos que modificar de tudo. Acostumei e aprendi  muito
com a primeira etapa de 30 montanhas. O que eu também aprendi foi que não
deveríamos ir sozinho de moto para esses lugares, no entanto já esqueci disso! Vou
com mais preparo, mas continuo sem noção  (risos).

Se você pudesse aconselhar alguém que quer se aventurar por aí, quais seriam
suas principais dicas?
Navegação e planejamento! É preciso ter um plano B para  tudo. As coisas dão errado e
não dependem de nós. Planejar é vital. Por exemplo, se for no deserto é preciso
planejar a logística sobre a água disponível e o combustível, muito escasso na região.
Recomendo a todos irem com mais de um veículo e disporem de meios de
comunicação.

O que você diria para aquelas pessoas que classificam de "maluquice" o que você
está  fazendo?
Alguém tem que fazer isso! Se bem que eu acho muito mais maluquice esses  esportes
tipo mergulho ou surf!
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