Aramis Klingenfuss Junior
Prefácio

“

o Atlântico ao Pacífico. Sair de um oceano, cruzar parte de um continente e chegar a
outro. Não sei dizer qual é ao certo o maior motivo pelo qual escolhi fazer esse desafio desafio e não viagem, definitivamente isto não é uma viagem - porém, acredito que
voltando alguns meses, isso possa ser esclarecido.
Comecei a pedalar longas distâncias numa viagem entre Lapa e Curitiba, já pensando
em descer até o litoral. O tempo foi passando e fui percebendo que poderia ir mais longe. E fui.
Em 10 dias, trajeto Curitiba - Chuy concluído. Nessa jornada, de forma um pouco acidental,
conheci o Aramis, que se tornaria grande companheiro nos próximos desafios. E em menos de
seis meses lá estávamos dando uma volta no estado do Paraná. No último dia, uma coisa
acabou de certo modo me frustrando: Apesar dos dias difíceis, ventos contra, chuvas e tardes
de sol escaldante, tudo foi concluído. Realmente não foi fácil, porém mais simples do que
esperava.
Aí veio a vontade de tentar algo maior. Antes de ir até o Chuy, nunca tinha feito mais do
que 115 km num só dia e lá teria que fazer uma média diária de 130 km. Na Volta do Paraná a
média diária era praticamente a mesma, mas dessa vez não seria em terreno plano, como
tinha sido no desafio até o ponto extremo sul do Brasil. Além disso, a distância total seria
maior. Estas barreiras a serem superadas traziam uma sensação que não era medo, mas de
quem é desafiado e não pode voltar atrás. De quem está frente a algo maior e assustador.
Então, porque não o Chile? Não, espera, ir até o Oceano Pacífico! Melhor ainda: Sair de
um oceano e ir até o outro.
Aí veio a questão da distância e de tempo disponível. Ok! É viável! Montei o roteiro,
'espalhei a boa nova', refiz o trajeto e depois verifiquei a altimetria. Comecei a procurar
informações sobre os lugares, histórias sobre os perigos no Paraguai, o calor do Chaco na
Argentina e a subida dos Andes perto da fronteira com o Chile. Perigos da altitude, regiões
pouco habitadas. E, mais importante de tudo: Aquela sensação voltando.
É, foi esse o grande motivo. Parece coisa de louco e até pode ser. Certamente não é
coisa de pessoas normais, mas algo facilmente compreensível para quem sente que o viajar é
bem mais importante que a viagem.”

João Paulo Jankowski Saboia, idealizador da expedição.
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Apresentação
o dia 21 de dezembro de 2007 teve início a jornada dos intrépidos ciclistas que durante
vinte dias pedalaram rumo ao sol poente desde Pontal do Paraná, cidade localizada na
costa Atlântica, até Antofagasta, cidade chilena localizada na costa Pacífica.
De acordo com o lapeano João Paulo Jankowski Saboia, idealizador da expedição, “o
objetivo era sair do Oceano Atlântico e chegar até o Oceano Pacífico pedalando. Pelo tempo
reduzido e, conseqüentemente, com as pesadas distâncias diárias a serem percorridas, não se
trataria de uma simples viagem de ciclo-turismo e sim um DESAFIO.”
João Paulo, além dos constantes treinos nos derredores da Lapa e de Curitiba, teve sua
primeira grande vitória pedalando de Curitiba (PR) ao Chuy (URU) (1300 km) em exatos 10
dias. “Foi no inverno de 2006, com ventos contra em vários trechos, retas intermináveis e
trechos com baixíssima densidade demográfica”, afirma ele. “Mas nunca pensou em desistir e
sempre esteve convicto de que chegaria lá.”
Foi neste mesmo inverno de 2006 que João e eu (Aramis Klingenfuss Junior) nos
conhecemos. Ele estava seguindo rumo ao Chuy e eu me dirigia a Bombinhas (SC). Juntos
contornamos todo o Paraná em janeiro de 2007. Foram 2333 km pedalados em 17 dias.
Como a superação de limites e a busca por novos horizontes parecia ser algo inerente a
ambos, não tardamos a traçar novos planos. E estes vieram a ser: cruzar a América do Sul.
“Como na latitude em que estamos a distância entre os dois oceanos não é tão grande assim,
achei que seria interessante tentar fazer o percurso em cerca de três semanas”, explicou João
Paulo.
E logo surgiram outros bravos aventureiros dispostos a encarar esta missão. A equipe foi
formada por:
•

Aramis Klingenfuss Junior (Curitiba – Pr) www.aramisjunior.multiply.com
Professor de Matemática formado pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR).

Viagens com mais de 300 km:
Volta do Paraná
Curitiba – Florianópolis – Curitiba
Curitiba – Florianópolis (costeando o litoral)
Curitiba – Carambeí – Caiobá – Curitiba
Curitiba – Bombinhas (costeando o litoral)

2333 km em 17 dias
626 km em 4 dias
461 km em 6 dias
532 km em 3 dias
396 km em 4 dias

Agradecimentos................................................................................................. 130
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•

Bruno Colaço (Curitiba – PR)

4

•

Web-Design

Nelson Neto (Marechal Cândido Rondon – PR) www.nelsongomes.multiply.com
Acadêmico do curso de História da UNIOESTE.

Viagens com mais de 300 km:
Curitiba – Teresópolis (3X)
Curitiba – Florianópolis – Curitiba

•

Viagens com mais de 300 km:

1200 km
626 km em 4 dias

Travessia do Paraná

James Bittencourt Fioravanti (Pontal do Pr – PR) www.jbfioravanti.multiply.com
•
Professor de música com
canoagem e o ciclo-turismo.

atividades

paralelas

a

•

Acadêmico do curso de História da Universidade Tuiuti
do Paraná

Viagens com mais de 300 km:

Viagens com mais de 300 km:
Curitiba – Chuy

736 km em 5 dias

Rodyer Ferreti da Cruz (Curitiba – PR) www.rorfanatico.multiply.com

Curitiba – Carambeí – Caiobá – Curitiba
Curitiba – Guaqueçaba – Matinhos – Morretes
– Curitiba
Curitiba – Morretes – Lapa – São Luiz do
Purunã – Curitiba

1500 km em 1 mês e 5 dias

João Paulo Jankowski Sabóia (Lapa – Pr) www.awulll.multiply.com

532 km em 3 dias
287 km em 3 dias
300 km em 2 dias

Engenheiro Ambiental formado pela Universidade Federal do
Paraná (UFPR).

Viagens com mais de 300 km:
Curitiba – Chuy
Volta do Paraná
Curitiba – Florianópolis – Curitiba

1300 km em 10 dias
2333 km em 17 dias
626 km em 4 dias
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capítulo I
O Dia Anterior
ia após dia fizemos a contagem regressiva, treinos e treinos foram realizados, roteiros
foram mudados, tudo ficou decidido e agora faltava apenas um dia para a nossa
intrépida viagem. Era vinte de dezembro de 2007, o dia que antecedeu a maior aventura
de minha vida, dia da preparação, de rever os últimos detalhes, de desejar boas festas
aos familiares e amigos, pois iríamos passar Natal e Ano Novo na estrada. Enfim, o dia
da ansiedade.
Nesta quinta-feira, 20 de dezembro de 2007, tive um dia normal pela manhã. Como de
costume acordei às 6 horas, tomei meu banho, meu café e fui trabalhar. Foi difícil me
concentrar no trabalho, pois minha mente estava focada naquela que se tornaria, por enquanto,
a maior e melhor viagem de minha vida. Eu só conseguia pensar e imaginar a viagem: Foz do
Iguaçu, Los Tigres, Cuesta de Lipan, Chaco, Paraguai, Salinas, Deserto do Atacama e o
destino final Antofagasta. A muito custo a manhã se foi, então voltei para casa e resolvi fazer
algo a tarde para que o tempo passasse: Cortei grama, terminei de arrumar a mochila, revisei
mais uma vez a bicicleta e fiquei na internet. Às 18:30 h tomei um banho, depois um café e às
19:00 me despedi da minha querida mãe, tirei uma foto (foto 01) e parti rumo a rodo-ferroviária
de Curitiba, onde o João, o Bruno e eu nos encontramos para descer de ônibus até o destino
inicial de nossa viagem – Praia de Leste no litoral paranaense.

Foto 02 – eu, João e Bruno na rodo ferroviária de Curitiba
Após mais ou menos uma hora de viagem dentro do ônibus – tempo que aproveitei
para preparar meu psicológico, agradecer a Deus pela oportunidade, pedir forças, e tudo mais
que fazemos quando estamos orando – chegamos a Praia de Leste. O João ligou para o
James e este explicou o caminho para chegarmos em sua casa. Caminho este que o James já
havia me explicado pela internet e eu lembrava. Chegando em sua casa , que é uma escola de
música, deixamos as bikes encostadas no muro e fomos ao banheiro (um de cada vez, é
claro), porém não posso deixar de comentar que para ir ao banheiro tínhamos que passar
quase ao lado do cachorro feroz, chamado Lula Molusco, eu pelo menos desviei muito bem do
Lula Molusco, não queria arriscar minha viagem..
Então fomos todos à Companhia da Pizza e depois passamos na sorveteria Casquinha,
cuja dona é a mãe do James. A praia estava movimentada, pois era época de férias. E que
movimento! Mais um pouco e a gente desistiria da viagem. Infelizmente não pudemos curtir
muito o movimento, pois retornamos a escola de música e fomos nos recolher para dormir
aproximadamente a meia noite.

Foto 01 – Eu, antes de sair de casa.
Chegando na rodo ferroviária de Curitiba, havia uma fila enorme no guichê e nós
tínhamos que pagar a taxa de bagagem extra, pois iríamos levar as bicicletas no bagageiro do
ônibus. Liguei para o João, pedindo que ele chegasse um pouco antes, senão perderíamos o
ônibus que iria sair às 21:00 h . Passados alguns minutos o João chegou, logo após apareceu
o Bruno e pro meu contentamento não precisamos enfrentar a gigantesca fila. Tiramos uma
foto antes de embarcarmos no ônibus (foto 02) e partimos rumo a Praia de Leste.
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capítulo II
8

O Início

exta – feira, 21 de Dezembro de 2007, havia chegado o tão esperado dia, em que
nosso sonho começou a se tornar realidade. E por falar em sonho, eu nem
consegui dormir direito na noite que passou, não só por causa da ansiedade, mas
também pelo calor infernal que fez naquela noite, pelos ataques dos mosquitos (que não eram
os da Dengue) e sem falar no fato mais cômico: O Bruno acordou em plena madrugada com
sede e decidiu ir tomar água no banheiro, porém existia um problema chamado Lula Molusco –
o cão feroz. Lentamente nosso companheiro Bruno abriu a porta e chamou o cachorro, mas
nada da fera aparecer. Passados alguns segundos ele estava quase saindo para ir ao banheiro
e de repente, como uma fera dá o bote em sua presa, Lula Molusco tenta atacar nosso amigo
que felizmente foi mais rápido e fechou a porta. Foi por pouco. Passado o susto caímos na
risada. Imaginem se o cão tivesse conseguido entrar.
Após essa noite movimentada acordamos às seis horas da manhã, arrumamos as
coisas e logo chegou mais um integrante da nossa aventura: O Rodyer, que veio de carona
com seu pai. Com tudo pronto e ajeitado, fomos tirar uma foto à beira mar, ou melhor, à beira
do Oceano Atlântico. (foto 03)

Atlântico e outra com areia, com a diferença que todos carregariam o fardo, no maior estilo
revezamento de tocha olímpica, ou melhor, revezamento de garrafas olímpicas”.
Foi neste momento da foto que aconteceu um fato no mínimo curioso: O James acabou
derrubando sua bike em cima da bike do João, e as duas acabaram virando “bicicletas à
milanesa”, sujas de areia principalmente na catraca, pé-de-vela e corrente. Foi então que
decidiram voltar para a casa do nosso integrante caiçara e passar um pincel nas peças sujas.
Lá tiveram uma grande surpresa: O João havia esquecido sua pasta com mapas e passaporte.
Sorte? Destino? Não sei, mas como diz o ditado: “Deus escreve certo por linhas tortas”.
Enquanto isso, Bruno, eu, Rodyer e seu pai, estávamos tomando café em uma
panificadora, que fica na mesma rua da casa do James. Minutos depois os dois que estavam
limpando as bikes se juntaram a nós no desjejum, então aproveitei pra tirar uma foto do
adesivo colado na bike do James. (foto 04). Todos já devidamente abastecidos, foto inicial
tirada e sem esquecer nada, partimos para a rodovia pedalando com toda a empolgação de
primeiro dia de uma viagem. Neste trecho nada de novo, pois o caminho já era bem conhecido
de todos, e não demoramos para chegarmos na BR 277, virarmos à esquerda e
“simplesmente” faltavam 77 km até Curitiba, com direito a subida de serra e tudo mais. Às nove
horas chegamos ao “pé da serra” na lanchonete Roda D’água, onde descansamos, comemos
algo e tiramos mais algumas fotos. Seria a última vez que iríamos tirar uma foto dos cinco
aventureiros juntos! (foto 05) Última? Sim, pois a partir da subida a comitiva foi se
desmantelando, igual ao livro de Tolkien! Bem, na verdade não tão igual, pois graças a Deus
ninguém morreu.

“Quando você se propõe a realizar um objetivo, algo ocorre no universo que o
impulsiona em direção a vitória”

Chegou o tão esperado dia.......

Foto 04 – Adesivo na bike do James

Foto 05 – Última foto dos cinco juntos

Com precisão inglesa saímos às 9:30 h enfrentar o primeiro grande desafio da viagem:
Subir a serra até Curitiba. São 15 km de subida até o fim da serra e mais uns 15 km até o
pedágio. O Rodyer foi na frente, pois estava sem bagagem (tinha deixado em Curitiba) e junto
com ele estavam as garrafas olímpicas. (foto 06). Eu estava logo atrás, depois James, Bruno e
por fim o João que aos poucos veio
ultrapassando todos menos o Rodyer.

Foto 06
Rodyer subindo a serra com as garrafas
olímpicas (verde com água e transparente
com areia)

Foto 03 - da esquerda para a direita: Rodyer, James, João, Bruno e eu.
Foto que simboliza o início da nossa viagem. E fazendo uma alusão ao livro “The Lord
of Rings” de J. R. R. Tolkien, onde é formada uma comitiva para ir até a Montanha da Perdição,
lá estávamos nós: a comitiva Los Tigres (em homenagem a cidade que seria a metade do
nosso caminho) para ir até o Oceano Pacífico. E assim como na aventura escrita por Tolkien,
nós também tínhamos um objetivo: “Levar duas garrafas pet de 600 ml, uma com água do
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Neste momento começou o meu primeiro drama. Eu estava subindo a serra na maior
naturalidade quando comecei a me sentir fraco, mas decidi continuar passando pelos viadutos:
Dos padres, caruru e morro alto (foto 07). A visão começou a embaralhar e decidi parar um
pouco. Descansei, tomei muita água e naquele momento lembrei que não havia me alimentado
bem. Voltei a pedalar depois de quase vinte minutos parado, a visão havia melhorado, mas as
forças não estavam totalmente recuperadas. Por isso tive que parar mais algumas vezes e
também pedalar num ritmo cadenciado. Depois de muito tempo cheguei ao pedágio batendo
meu recorde negativo demorando quase 3 horas pra subir.

Enquanto o Bruno e o Rodyer estavam trocando seus capitais, eu e o João
esperávamos na frente do shopping. Momento que aproveitamos para tomar um sorvete, olhar
as belas curitibanas e eu ainda fui tirar cinqüenta reais no caixa eletrônico. Ao sairmos do
shopping estávamos quase uma hora atrasados, portanto com alguma pressa fomos rumo ao
parque Barigui (que fica na BR 277 saída para Ponta Grossa) aonde encontramos mais dois
ciclistas que se juntaram a nossa comitiva: Julio César Cunico, mais conhecido como Silver
Lord (foto 08) e Fernando Timermann (foto 09). Ambos iriam nos acompanhar até Foz do
Iguaçu-Pr.

Foto 08 – Julio César (Silver Lord)

Foto 07 – Viadutos
Chegando ao pedágio, mais precisamente no SAU (serviço de atendimento ao usuário)
encontrei o João e pra minha surpresa o Bruno, que em nenhum momento havia me
ultrapassado. Pensei comigo: Será que eu estava tão debilitado que não percebi o Bruno me
ultrapassando? Na verdade não. O Bruno tinha pegado uma carona até o final dos viadutos e
o resto ele pedalou. Mas assim não vale, deveria ter sido na raça. E sempre que alguém
desiste, ou pega carona nós chamamos de “Cusão”. Então escrevo aqui com todas as letras
maiúsculas: Bruno CUSÃO!
O Rodyer havia partido para sua casa pegar a bagagem, e o James chegou logo
depois. Como eu estava com muita fome, fomos almoçar num restaurante a uns 5 km do SAU,
enquanto o James foi direto pra Curitiba arrumar as coisas dele. Almoçamos e sem tempo pra
descansar pedalamos até Curitiba, aonde vimos o James almoçando numa lanchonete próxima
ao jardim botânico. Esta seria a última vez que eu veria ele na nossa aventura. Sim, última! E o
caiçara ainda tinha me prometido comprar barras de cereais! Hunf! Seguimos então direto ao
shopping Itália, que fica no centro de Curitiba, para que o Bruno pudesse trocar dinheiro. O
João ligou pra o Rodyer que em poucos instantes estava junto com a gente e também foi trocar
dinheiro.
Ali soubemos de mais um momento inusitado do nosso primeiro dia: Quando o Rodyer
estava indo para sua casa pegar a bagagem e almoçar, foi surpreendido por um rapaz que,
assim como nos filmes de suspense, saiu de trás de um automóvel e deu um grande susto no
nosso amigo que se estatelou no chão. Mas como um bravo guerreiro ele se levantou, pediu
desculpas, ergueu sua bike e continuou seu caminho, que estava apenas começando. “Entre
mortos e feridos, salvaram-se todos”.

Foto 09 – Fernando Timermann

Tínhamos esperança que ao encontrá-los saberíamos notícias do James, mas infelizmente
eles não sabiam nada e como não podíamos mais esperar, seguimos estrada à dentro. Aos
poucos fui conhecendo os dois novos integrantes, pois eu nunca havia pedalado na companhia
de nenhum deles. Passamos por Campo Largo – região metropolitana de Curitiba – em baixo
de chuva e após subimos a segunda serra do dia: Serra de São Luis do Purunã. Passada a
serra, atravessamos um pedágio e paramos para descansar em um posto. Neste momento o
sol já brilhava novamente e aproveitei para colocar minhas roupas para secar (tênis, meias e
camiseta).
Sol brilhando, roupas secas, forças recuperadas e mais uns 40 km para completar
nosso primeiro dia de aventura. Neste último trecho Fernando e eu ficamos para trás, fomos
conversando, trocando informações e não demorou muito pra virarmos a esquerda rumo a
Palmeiras - Pr. Aos poucos as subidas foram aparecendo novamente, então acabei
distanciando do Fernando, ultrapassando o Bruno e seguindo os últimos quilômetros sozinho.
Perto das oito horas da noite, com o sol praticamente sumindo no horizonte, finalmente cheguei
em Palmeira. Na frente de um posto já estavam o Rodyer, o João e o Silver. Enquanto eles
esperavam os outros, eu e João fomos perguntar se poderíamos dormir no gramado que ficava
ao lado do posto, e foi nesta hora que resolvi tirar uma foto de uma morena que estava
chegando com seu namorado. Bem devagar, tirei a câmera, foquei a morena com todo cuidado
e na hora H disparou o flash! Maldito flash! .O namorado dela me olhou com uma cara feia e na
hora o jeito brasileiro ajudou, pois fingi que estava tirando foto do João e falei que a foto
anterior não havia ficado boa. Que mentira!
Fomos autorizados pelo gerente do posto e enquanto estávamos armando as barracas,
tomando banho, o Bruno e o Fernando chegaram. O primeiro também armou sua barraca e o
segundo foi procurar uma pousada na cidade. Enfim, no primeiro dia praticamente 190 km de
muito esforço, com duas serras, chuva, sol, mas compensador.
Faltavam apenas mais 19 dias de viagem! Los Tigres rumo ao Pacífico.
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capítulo III
Montanha Russa até Guarapuava
cordamos cedo, tomamos café na lanchonete ao lado do posto e partimos (sem o
James, que tinha dormido numa pousada). Por falar em dormir, descobrimos nesta
noite que o Silver (Júlio César) é maluco, isto é, muito mais maluco que a gente. Pois
enquanto todos armaram as suas barracas ou foram em busca de uma pousada, ele apenas
colocou uma roupa quente (meias, calça, blusa e touca), encontrou uma parte bem confortável
na grama, se enrolou num saco plástico e dormiu. Isso mesmo! Sa-co plás-ti-co! “Cada louco
com a sua mania!”
Já na estrada, começamos o dia com muita neblina que aos poucos foi se dissipando e
nos revelando uma linda paisagem (fotos 11 e 12). Porém tivemos uma surpresa um tanto
quanto desagradável: Após subirmos duas serras no dia anterior e sabendo que não havia
muita diferença de altitude entre Palmeira e Guarapuava, pensávamos que o caminho seria
praticamente plano, mas não! Foi um sobe e desce total! Até Irati, foram 72 km de uma
verdadeira montanha russa.

Foto 10 – Trajeto do 1º dia – Praia de Leste – Palmeira

Foto 11 – Neblina forte.

Foto 12 – Linda paisagem, apesar do sobe e
desce.

No meio do caminho pra Irati, o rolamento do cubo traseiro da bike do Rodyer quebrou.
Pedalamos mais um pouco, mas não teve jeito e tivemos que parar em uma borracharia (foto
13). O João disparou na frente, enquanto o Rodyer, eu e Bruno paramos. Perdemos trinta
minutos nesta brincadeira (das dez horas até dez e meia da manhã), entretanto foi um tempo
muito bem aproveitado para descansar! (foto 14). Intervalo cujo Silver e o Fernando que
estavam atrás passaram por nós.
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Bike arrumada ,seguimos viagem com as inseparáveis subidas e descidas, e foi numa
dessas subidas que um carro passou pela gente e o carona gritou: Guarapuava! Guarapuava!
Eram amigos de um conhecimento nosso, o Jean. Eles moram em Guarapuava e o combinado
para esse nosso segundo dia era dormirmos num local arranjado por eles.
Um pouco mais a frente encontramos o Silver e o Fernando, passamos por eles e
seguimos pra Irati. O Bruno acabou ficando para trás e quando chegamos ao trevo de Irati (foto
15) não encontramos o João, pois ele tinha ido procurar um restaurante. Pensamos, pensamos
e decidimos seguir em frente pela BR 277 até encontrarmos um restaurante. Quase um 1 km
após o trevo, pra nossa felicidade, achamos um restaurante bom, bonito, porém caro. Estava
lotado e ao chegarmos eu encostei a bike com cueca e meias que estavam em cima do
bagageiro (meu varal improvisado) bem na porta principal do estabelecimento. As pessoas
ficaram olhando! O primeiro de muitos “micos” que eu passaria na viagem!

Continuando nosso caminho acabamos pegando uma chuva antes de chegar em
Relógio. Mal sabíamos nós que a chuva pra valer viria poucos minutos depois de pararmos
num posto. O posto que fica na cidade de Relógio foi um grande refúgio, pois começou um
temporal muito forte, com direito a granizo, relâmpagos e muita água. Novamente apelo aqui
para o ditado que “Deus escreve certo por linhas tortas”, pois se a câmara do João não tivesse
furado lá no camping, nós não estaríamos no posto e assim estaríamos subindo a serra da
Esperança que fica logo depois do posto e divide os municípios de Relógio e Guarapuava.
Finalmente o temporal acabou, o sol apareceu e junto com ele veio um lindo arco-íris (foto 18).
Já eram 19 horas quando saímos do posto e começamos a subir a serra da Esperança (foto
19). Serra que parecia sem fim! E como dizem: “A esperança é a última que morre.”

Foto 13 – Conserto da bike do Rodyer.

Foto 14 – Eu descansando.

Foto 16 – Pegando água no camping.

Foto 17 – Descansando.

Foto 15
Trevo de Irati-Pr.

Foto 18 – Arco-íris.

Foto 19 – Serra da esperança.

Durante a refeição tomei um refrigerante de 600 ml e sem saber da importância acabei
guardando a garrafa de plástico para armazenar água. Garrafa que me acompanhou durante
toda a aventura, chegando em Antofagasta sã e salva!
Almoçamos, descansamos e perto das quatorze horas partimos. Resolvi ligar pro João
pra saber onde ele estava, e ele tinha acabado de sair de Irati. Então o esperamos e
descobrimos que o Bruno e o Fernando iriam sair às 16 horas, enquanto o Silver havia
abandonado por motivos financeiros. VALEU Julio César, isto é, Silver!
Dos sete que já foram citados anteriormente, estávamos agora em três: João, Rodyer e
eu. Seguimos nosso rumo passando por um camping muito bonito perto de Prudentópolis (foto
16) aonde paramos pra descansar ao lado da placa de área de descanso (foto 17) e pegar
água. Curtimos um pouco o camping e na hora de partir tivemos uma surpresa: Câmara furada
do João! Então dá-lhe esperar mais um pouco enquanto o João trocava a câmara.

Durante a subida da serra o João disparou na frente, tanto é que conseguiu chegar em
Guarapuava na casa do Jean. O Rodyer e eu achamos melhor ficar num posto 9 km depois da
serra e pouco antes de Guarapuava, pois a noite já havia chegado, o acostamento era ruim e o
risco de acidente era um fato. Fomos cusões? Sim! Com direito a todas as letras maiúsculas.
CUSÕES!
Armamos as barracas num estacionamento para caminhões e quase que um nos
atropelou. Fui correndo avisar o motorista que onde ele estava dando marcha ré tinham
barracas. Ufa, essa foi por pouco, quase que nossa viagem acabou!
Então resolvemos deixar nossas back-ligths (luzes traseiras usadas nas bikes) ligadas
em cima das barracas a noite inteira. Falamos com o João, que estava na casa do Jean, pelo
celular e combinamos de no outro dia nos encontrarmos na BR novamente.
Conversando com o Rodyer antes de dormir percebi que ele estava com muita
saudade de casa, da avó, da mãe e da namorada. Ele nunca havia passado o Natal fora do
leito familiar e por isso estava pensando em voltar. Mas uma viagem como essa que
estávamos fazendo é única, então tratei logo de motivá-lo e consegui que ele prometesse
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seguir em frente no dia seguinte. Fomos dormir com a sensação do dever não cumprido, mas
com a certeza de recuperarmos a quilometragem perdida no dia seguinte. Foram praticamente
160 Km de uma montanha russa interminável e o resultado do segundo dia foi desastroso, isto
é, a comitiva Los Tigres estava desmantelada: João em Guarapuava, Rodyer e eu num posto,
Silver foi embora, Bruno, James e Fernando nem tivemos mais notícias.

capítulo IV
A Desistência de um Grande Amigo
“

ois é galera!!! Não foi dessa vez, mas não foi por falta de preparo. Estava muito
bem fisicamente, tanto é que voltei hoje de Guaratuba e já estou agendando uma
viagem para Floripa. Na verdade sou muito apegado a minha mãe e principalmente a
minha avó, esta que até chorou quando eu parti rumo ao Chile. Outro fator é meu trabalho, pois
peguei férias em um período muito curto de tempo (do dia 21/12/07 ao dia 15/01/08) e se o
roteiro desse errado eu estaria “morto”. Vejo também que ainda não estou preparado para
encarar o "Mal das Montanhas" devido aos meus problemas respiratórios. Quando vi o pessoal
ficando para trás fiquei muito abalado e, além disso, estava muito pesado. Minha esperança
era parar em Guarapuava e pedir para o pessoal que recepcionou o João enviar uma boa parte
das coisas que eu carregava, mas infelizmente não deu certo. Sei que todas essas desculpas
são esfarrapadas, mas o conjunto delas e a pergunta: Para que ir até o Chile? Fizeram-me
desistir mesmo!
Os três primeiros dias que participei foram muitos difíceis. Sol o dia todo e chuva no
final da tarde junto com as incríveis ondulações vão minando o ciclista. O primeiro dia até
Palmeira foi tranqüilo, no segundo dia de Palmeira até Irati quebrou o rolamento da bike devido
ao peso que eu carregava. Foi muito, mas muito difícil este trecho, e de Irati até Guarapuava a
mesma coisa, com direito a serra que começava saindo de Relógio e ia até Guarapuava. Assim
fui acompanhando o ritmo do Aramis, enquanto o João foi à frente para encontrar o pessoal de
Guarapuava. O Paraná não é plano não! Só dá subidona e descidona, ou seja, você desce,
encontra uma cidade e depois sobe! Foi assim até Nova Laranjeiras onde eu fiquei.
Boa Sorte ao Aramis, João e Nelson. E feliz ano novo rapaziada!
Se me arrependo de ter desistido? Não! O Chile sempre vai estar lá! Só quero pegar
mais experiência nesse esporte que é muito bom de praticar!”

Foto 20 – Palmeira – Guarapuava.

Rodyer Ferreti da Cruz, 31 de Dezembro de 2007.
Oito dias antes de escrever o texto acima, o Rodyer ainda estava no páreo.
Acordamos bem cedo e partimos rumo ao trevo de Guarapuava como havíamos combinado
com o João na noite anterior. Ao encontrarmos ele tivemos uma boa surpresa: O Fernando,
que pensávamos estar bem atrás, estava na nossa frente! Pois no dia anterior ele subiu a serra
da Esperança e pegou uma carona até Guarapuava. Fiquei bem feliz em saber que a comitiva
Los Tigres ainda estava viva, meio quebrada, mas viva! Isso também motivou o Rodyer que
naquele momento pareceu ter tirado da cabeça a idéia de desistir.
Mudamos um pouco a estratégia e decidimos não almoçar. Iríamos parar a cada 50
quilômetros para descansar e comer algo. A primeira parada seria no quilômetro 400 da BR.
Durante este trecho não havia muitas ondulações, fato este que nos deixou bastante contentes.
O João, como é de praxe, disparou na frente e nós logo alcançamos o Fernando que
desesperadamente me entregou o fardo das “garrafas olímpicas”, pois estava com receio de
não conseguir chegar ao destino e assim ele quebraria o revezamento das garrafas. Deixamos
o Fernando para trás e bem próximo do quilômetro 400 havia um posto, mas decidimos parar
no posto seguinte. E nada de existir o tal próximo posto, somente no quilômetro 420 havia um
mercadinho no qual paramos pra comer bolachas e tomar refrigerantes. Somando com o trecho
que pedalamos antes de Guarapuava, nós já havíamos percorrido uns 100 km e apenas nos
últimos 10 tiveram ondulações. Porém as ondulações eram diferentes do sobe e desce
constante, agora elas eram assim: Longo trecho em declive e longo trecho em aclive.
Enquanto estávamos comendo e descansando, pensávamos que o João já estava
muito a frente. Mas para nossa surpresa adivinhem quem passou pela BR? Sim, o João que
havia parado no posto anterior! Juntos partimos pra pedalar mais alguns 70 mil metros que
foram muito difíceis, pois a montanha russa do dia anterior havia voltado, mas estava “elevada
ao quadrado”. Descíamos muito e encontrávamos uma cidade, então subíamos muito
novamente. Foi assim passando por Cantagalo e Laranjeiras do Sul até Nova Laranjeiras
aonde paramos. O Rodyer e eu estávamos muito cansados e o João devia estar bem na frente.

17

18

Comprei um energético, um pacote de bolachas e resolvi descansar meia hora enquanto o
Rodyer estava muito bravo com a “montanha russa”. Foi então que o Rodyer falou pra mim que
iria desistir de vez! Tentei motivá-lo, mas não deu. Quando vi, ele já estava comprando
passagem de ônibus pra voltar (foto 21) e a única coisa que pude fazer foi me despedir de um
grande amigo que tinha totais condições físicas de chegar até o Chile. Mas não posso deixar
de colocar em letras maiúsculas: Rodyer metaleiro CUSÃO!

Foto 22 – Aldeamento Indígena.

Foto 23 – Artefatos Indígenas.

Passei então pelo aldeamento e quando estava no quilômetro 450 da BR meu objetivo
de encontrar o João foi concluído com sucesso. Ele estava cumprindo rigorosamente o trato,
feito de manhã, de pararmos a cada 50 quilômetros. Ele ficou muito surpreso com a notícia da
desistência do Rodyer, mas já era fato consumado. Outro fato que comentamos, foi que
novamente estávamos apenas nós dois em uma viagem de bike, pois sempre éramos os
únicos a terminar essas aventuras malucas.
Seguimos juntos e acabamos encontrando um outro ciclista que vinha em sentido
contrário, seu nome é Alex Cavaglieri Saldanha dos Anjos (foto 24) e ele estava indo de
Cascavel no Paraná pra Camboriú, em Santa Catarina. Trocamos algumas palavras e logo nos
despedimos, pois como diz o ditado: “O tempo urge!”
Foto 24
Alex, o ciclista que
encontramos antes de
Guaraniaçu, e João.
Foto 21 – Rodyer dando adeus à viagem.
Confesso que fiquei um pouco abalado, mas meu psicológico estava preparado pra
enfrentar diversas situações. Peguei minha bike, coloquei a mochila nas costas e segui meu
rumo. Pela primeira vez em minha vida passei por uma área de aldeamento indígena (foto 22)
aonde a estrada não era muito diferente, isto é, subidas e mais subidas. Cansado de tanto
subir, parei um pouco, deitei no chão e fiquei uns cinco minutos de olhos fechados buscando
forças para continuar. Isso ajudou muito, tanto é que repeti várias vezes este ato no restante da
viagem, sempre quando eu estava exausto.
Á beira da estrada existiam barracas com artefatos indígenas (foto 23), mas
infelizmente não parei para comprar, nem para apreciar a cultura desses povos, isso porque o
João estava à frente e meu objetivo era alcançá-lo.

Logo chegamos em Guaraniaçu aonde eu parei num SAU (Serviço de Atendimento ao
Usuário) para fazer as necessidades que todo ser faz. O João continuou, pois faltavam apenas
poucos quilômetros para completarmos mais esse dia de pedal. Alguns minutos depois eu
estava novamente na estrada, com a certeza que iria chegar ao destino proposto no roteiro.
Aos poucos o sol foi se pondo, a noite foi caindo, os barulhos ao lado do acostamento foram
aumentando e eu ficando cabreiro. Vai saber o que pode sair do meio da mata? Ainda bem que
não tive nenhuma surpresa e logo cheguei no posto Hawaí (foto 25). Lá me esperavam o João
e o Josué com um churrasco apetitoso. O Josué era encarregado do posto no período noturno
e pela internet havia combinado com o João o nosso poso. Como estávamos apenas em dois,
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ele nos deixou dormir numa cama que tem no posto e cada um dormiu de um lado da cama,
antes que alguém pense besteira.

capítulo V
Ceia Natalina em Foz

Foto 25
Posto Hawaí, aonde o Josué nos acolheu
com churrasco muito bom.

inte e quatro de dezembro de 2007. Estávamos nós, em pela véspera natalina, prontos
pra pedalar alguns quilômetros até Foz do Iguaçu. A cresça popular de que praticar
esportes em dias especiais dá azar, serviu tranquilamente para o João. Parecia que
algo conspirava contra ele, não o querendo deixar completar o percurso.
Tudo começou quando acordamos, tomamos café e na hora de sair, o zíper da sua
mochila não fechava mais. Então me despedi do Josué, agradecendo-o pela hospitalidade, e
segui a estrada, enquanto o João travava uma gigantesca luta contra o tal zíper.
Logo na saída do posto me deparei com uma imagem simples, porém maravilhosa. Os
raios do sol nascente incidindo sobre belas e frondosas árvores (foto 27).

Este foi o terceiro dia rumo ao Oceano Pacífico. Com muitas subidas, muito esforço,
roteiro colocado em dia, churrasco e cama no final, mas infelizmente o dia foi marcado pela
desistência do grande amigo Rodyer. Obrigado Rodyer!

Foto 27 – As coisas simples da vida.

Foto 26 – Mais ou menos 220 Km’s pedalados no 3º dia rumo ao Pacífico.

Animado pela linda paisagem fui pedalando escutando diversas músicas de gêneros
variados, e por duas vezes me deparei aos prantos ao ouvir canções natalinas. Inúmeros eram
meus pensamentos naquele momento e a emoção estava à “flor da pele”. Mãe, família,
amigos, trabalho, enfim, minha vida toda na mente em apenas alguns minutos. Assim fui
seguindo e imaginando que a qualquer momento o João iria me alcançar, mas que nada,
passei por Cascavel, Santa Tereza do Oeste e quando estava em Céu Azul olhei meu celular e
havia duas mensagens que diziam: Meu pneu furou, siga até Matelândia e lá nos encontramos
para almoçar. Como eu não tinha nada a ver com o azar que se apoderou dele, continuei
pedalando e ao passar por Ramilândia fiz um vídeo para nosso amigo Estevão, que
infelizmente não estava com a gente nesta aventura. Mais sete quilômetros e eu estava
parado no primeiro restaurante que avistei em Matelândia.

21

22

Não agüentei esperar o João para começar a almoçar. Eu estava com tanta fome e
tanta sede que fiz um prato gigantesco e tomei um refrigerante de dois litros sozinho. O João
chegou depois, mas nós nos desencontramos. Foi então que resolvi colocar créditos em meu
celular e ligar pra ele, descobrindo assim que estávamos separados por menos de um
quilômetro. Segui até o local onde ele se encontrava. Um lindo restaurante na forma de castelo,
com árvores e chafariz, na beira da estrada. Conversando com o João descobri que ele só foi
arrumar o zíper da mochila em Matelândia e ainda de graça. Mas a maior surpresa foi saber
que ele tinha acabado de ver o Fernando passando, ou seja, a comitiva Los Tigres estava com
três integrantes. Ficamos, por um tempo, sentados nos bancos que existiam no pátio do
restaurante, tiramos fotos (foto 28) e o mais legal foi escutar um rapaz falando para seus
amigos: Olha aí! Que tal viajar de bike?

Foto 29 – O tempo ruim, com muito vento inclinava as árvores.

Foto 28 – Restaurante em Matelândia.
Já devidamente abastecidos e descansados seguimos nossa viagem. Para nossa
surpresa encontramos o Fernando em um SAU que fica próximo ao restaurante. Gritamos e ele
fez um gesto nos chamando, porém entendemos que o gesto era pra seguirmos e só depois
fomos descobrir que a bike dele estava com um sério problema na catraca e sem querer
acabamos deixando-o sem ajuda! Imaginem a cara dele quando nos chamou e nós fomos
embora. Deve ter ficado muito bravo!
Sem ter a mínima idéia do problema que estava sofrendo o Fernando, nós, João e eu,
passamos pelo km 666 e fomos até são Miguel do Iguaçu, aonde comemos bolacha enquanto
parecíamos duas donzelas amedrontadas nos esquivando de uma aranha branca, um inseto
no mínimo curioso. Sem falar que anteriormente, logo que saímos do restaurante, o João
encontrou um escorpião na sua mochila, mas graças a Deus nada aconteceu! Desde manhã
foram: Duas câmaras furadas, zíper estragado, escorpião, aranha e quilômetro 666, e eu já
estava com medo de pegar o azar do João!
Esperamos o Fernando em São Miguel do Iguaçu, mas ele não apareceu. Decidimos
seguir para o pedágio de Santa Terezinha do Iguaçu e lá esperá-lo. Neste trecho a dificuldade
aumentou, pois o vento estava forte (foto 29) e a chuva era inevitável.
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Chegando ao pedágio ficamos pouco tempo esperando o Fernando, pois logo ele
apareceu e nos explicou os problemas que teve. Ficamos sabendo que no SAU ele estava
chamando e não mandando seguir. Desencontros e explicações a parte, ligamos para o Nelson
(ciclista de Foz do Iguaçu) e continuamos. Mas adivinhem o que aconteceu? Novamente a
câmara do pneu do João furou! Deixamos ele para trás e ao chegarmos em Foz a noite já
havia caído. Encontramos o Nelson que estava de carro junto com seu amigo Alessandro.
Pouco tempo se passou, até que o João chegou. Aproveitei pra colocar a mochila no porta malas e infelizmente descobri que o azar do João havia passado pra mim! Minha câmara
estava furada! Mas logo vi que o “azarado mor” foi o João, pois pasmem, ele estava novamente
com uma câmara furada! A quarta câmara furada nesta véspera de natal. Se eu fosse ele, nem
tinha saído da cama naquele dia!
Como dificuldades são feitas para serem superadas, nós fomos com os pneus murchos
até a casa do Nelson. Enfrentando um trajeto de oito mil metros que parecia interminável.
Seguia reto, subia, virava a esquerda, depois direita, seguia reto novamente, subia mais uma
vez, e por ai fomos até chegar aonde “Judas perdeu as botas”, isto é, na casa do Nelson.
Foi uma alegria total, conhecemos sua família (foto 30), tomamos um bom banho, que
de longe foi o melhor banho de toda a viagem, arrumamos as câmaras furadas, conversamos
bastante e acabamos descobrindo que o goleiro Edson Bastos do Coritiba morava ao lado.
Tiramos uma foto com ele, fizemos a ceia natalina e fomos dormir de madrugada.
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capítulo VI
Natal Paraguaio
oucas horas de sono se passaram, mas foram o suficiente para recuperar nossas
forças. Forças que em mim, pelo fato de ser Natal, pareciam estar totalmente
renovadas, pois o Natal é esperança, é força, é amor, simplicidade, humildade, enfim,
a comemoração cristã do nascimento de Jesus Cristo, o ser humano que com todas as
qualidades descritas acima, venceu a morte. Por isso a certeza de que iríamos vencer
o nosso desafio!
Tomamos nosso café, arrumamos as bagagens e estávamos prontos pra começar a
segunda etapa da aventura: Do Paraguai até a Cordilheira dos Andes. Despedimos-nos do
pessoal, tiramos uma foto (foto 32) e partimos cedinho em direção a Ponte da Amizade,
principal ligação entre Foz do Iguaçu no Brasil e Cidade de Leste no Paraguai.
é

Foto 30 – Família do Nelson, após a ceia de Natal.
Enfim a primeira parte do desafio estava completa. Chegamos a Foz do Iguaçu em
quatro dias. Infelizmente nossa comitiva estava quebrada. Dos sete (cinco que iniciaram no
litoral e dois que entraram pra pedalar em Curitiba), apenas três chegaram em Foz: Fernando,
João e eu. O Fernando havia completado seu objetivo de pedalar até Foz e no dia seguinte não
iria nos acompanhar. Entretanto um novo companheiro iria entrar nesta louca aventura: Nelson
Neto, ciclista que conhecemos pela internet e que somente por uma vez havíamos nos
encontrado.
Deixo aqui os meus sinceros votos de agradecimento ao Fernando Timmerman, que
nos acompanhou nesta primeira parte. Obrigado Fernando!

Foto 32 – Fernando, João eu e Nelson na manhã de Natal.
Da comitiva Los Tigres inicial restaram apenas o João e eu, mas tivemos um grande
reforço chamado Nelson que começou nos guiando por Foz até a fronteira com o Paraguai.
Infelizmente não tivemos tempo de conhecer as belezas de Foz do Iguaçu, pois nossos focos
eram: A Cordilheira, as Salinas, os Desertos e principalmente o Oceano Pacífico. Felizmente o
azar do João tinha passado, mesmo ele estando pedalando em dia santo.
Ao chegarmos à fronteira não fomos fiscalizados e presenciamos um fato quase
inédito: A Ponte da Amizade vazia! Sim, vazia! Sem carros, motos e pedestres (foto 33).
Apenas três cicloturistas rumo ao Pacífico. Esta lembrança vai ficar por muito tempo em minha
memória, pois naquele momento eu estava me tornando um cicloturista internacional.
Foto 31 – Monte Queimado – Foz do Iguaçu. Praticamente 180 km.
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na aventura, enquanto nós já estávamos no quinto. Paramos pra descansar e comer bolachas
em Minga Guazú (foto 36), mas logo estávamos na estrada novamente e pudemos perceber
que existiam policiais fortemente armados cuidando dos postos de gasolina. Acabei ficando
alguns minutos atrás, mas segui tranquilamente conhecendo o país vizinho. As cidades tinham
um aspecto de “cidades do interior”, sempre pacatas, com terra vermelha e na beira da estrada
algumas barracas vendendo frutas. Existiam também algumas plantações de girassóis e soja,
mas o que me chamou a atenção foi uma árvore um tanto quanto diferente (foto 37).

Foto 36 – Descansando em MIga Guazú.

Foto 33 – Ponte da Amizade vazia.
Ao entrarmos no Paraguai atravessamos Cidade de Leste rumo a Caaguazú. A estrada
era praticamente plana, isto é, nada de subidões e descidões, mas havia um grande problema
chamado lombada, que se proliferava no acostamento numa distância de mais ou menos 100
metros uma da outra (foto 34). Mas qual seria o motivo dessas “malditas” lombadinhas? Esta
pergunta foi respondida rapidamente quando na saída da Cidade de Leste um motoqueiro e
sua acompanhante passaram bem perto de mim e depois deram um tapinha nas costas do
João, ou seja, as motos trafegavam pelo acostamento. Parece absurdo, mas é a mais pura
realidade! (foto 35)

Foto 37 – Bela árvore.

Parei em um bar para perguntar se dois ciclistas haviam passado e como obtive
resposta positiva continuei até a cidade de Juan L. Q. Leary aonde, como havíamos
combinado, encontrei o Nelson e o João para almoçar. Eles já tinham procurado um lugar para
a nossa refeição, mas como era feriado de Natal, não obtiveram sucesso. Estávamos a ponto
de voltar 15 quilômetros para comermos na cidade anterior quando encontramos um único
lugar aberto. Era um quiosque que servia frango assado com mandioca. Não pensamos muito
e ficamos ali saboreando a comida estrangeira com um refrigerante muito gostoso de Pomelo
(foto 38).

Foto 38
Pomelo é uma fruta cítrica que tem a forma de
uma laranja grande com a cor amarela de limão,
ainda que existam variedades de cor verde.
Possui um sabor menos doce que o da laranja,
menos ácido que o do limão e algo de amargo.

Mais atentos aos novos companheiros de acostamento continuamos nosso “pedal
internacional” e como era de se esperar, o Nelson disparou na frente, pois era seu primeiro dia

Durante o almoço tivemos contado com alguns paraguaios: Primeiro um homem que
falava tudo enrolado e pra complicar a língua paraguaia é o espanhol (castelhano). Ficamos
nos olhando e tentando responder o homem que ficou nervoso e foi embora. Segundo, foram
alguns meninos que vieram pedir moedas, mas conseguimos nos comunicar e explicar que não
tínhamos. Terceiro e mais curioso foi ver e escutar um grupo de jovens escutando a música do
filme Tropa de Elite, isto que estávamos a uns 100 quilômetros da fronteira com Foz do Iguaçu!
Devidamente abastecidos partimos para os dois últimos trechos do dia. No primeiro
trecho o Nelson disparou na frente e o João ficou atrás, pois teve uma câmara furada e parou
para consertá-la em frente a um posto policial que mais parecia um ponto de ônibus, onde um
guardinha indicou um hotel de brasileiros em Caaguazú. Já no segundo trecho, após uma
parada rápida pra descansarmos, quem ficou “segurando a lanterna” foi o Nelson, enquanto eu
e o João pedalávamos no mesmo ritmo. Acabamos encontrando dois jovens paraguaios,
Santiago e Sérgio (foto 39) que estavam saindo de uma chácara e indo para casa em
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Foto 34 – Lombada no acostamento.

Foto 35 – Motoqueiro no acostamento.

Caaguazú. Enquanto o João conversava com o Santiago eu proseava com o Sérgio, e apesar
do idioma um pouco diferente nós conversamos bastante até o começo da cidade de
Caaguazú onde o João e eu ficamos.

capítulo VII
Adeus Paraguai, Olá Argentina
osso último dia no Paraguai começou bem cedo. Saímos do hotel de Caaguazú antes
do dia clarear com o objetivo de chegar à cidade de Caacupe na hora do almoço. O
Nelson perdeu um tempo arrumando o alforje na bike, enquanto o João e eu já
tínhamos partido, contudo foram apenas alguns minutos de diferença entre ele e nós.
Pedalamos até Coronel Oviedo e paramos para um descanso. Durante o trajeto até
esta cidade, além de estarmos acompanhados das “malditas lombadinhas” e dos motoqueiros,
ambos no acostamento, havia também as capelinhas feitas à beira da estrada. Capelinhas que
apareceram desde o dia anterior, porém deixei pra comentar só agora por causa da foto 41.
Capelinhas estas que algumas vezes simbolizavam a morte de uma pessoa naquele local e
outras vezes eram apenas devoções.

Foto 39 – Santiago na esquerda e Sérgio na direita, dois ciclistas literalmente paraguaios.
Ficamos parados na frente da pequena rodoviária esperando o Nelson que logo
chegou. Neste momento o João já havia encontrado o hotel indicado pelo guarda. Já instalados
no hotel eu aproveitei pra tomar um banho e lavar minhas roupas. Logo após fomos comer XSalada em uma lanchonete que ficava a menos de uma quadra do hotel e lá escutamos dois
sucessos brasileiros cantados em espanhol: É o amor, Mulher chorona. Ao voltar para o hotel
filmei o João imitando o Zé do Caixão e falando de um mosquitinho que de noite iria olhar pra
gente e dizer: Vocêêê! Então o Nelson pegou o repelente e eu falei: “Vocêêê, que está
pegando repelente”. Neste momento concluímos que pedalar longas distâncias por vários dias
deixa qualquer pessoa “maluca”.
Com maluquices que só nós entendemos, o nosso dia de Natal chegou ao fim. Foram
praticamente 160 quilômetros pedalados, com muitas lombadinhas, poucas subidas e história
pra vida toda.

Foto 41 – Uma das maiores e mais bela capela à beira da estrada.
Seguindo nosso trajeto, enfrentamos um pouco de subidas e também nossa primeira
“reta sem fim” servindo de prévia para as que iríamos encontrar na Argentina. Passamos pela
cidade de Eusébio Ayala, aonde encontramos um totem (foto 42) e após 19 km estávamos em
Caacupe. Procurei o João pela cidade e não o encontrei, decidi então voltar e esperar o
Nelson, para depois procurarmos e acharmos com sucesso o João. Seguimos para um
restaurante ao lado da Basílica de Caacupe, onde saciamos nossa fome com um belo e grande
buffet.

Foto 40 – Foz do Iguaçu (Bra) – Caaguazú (Par).
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Foto 42
Totem na cidade de Eusébio
Ayala

Durante o almoço tive a certeza que escolhemos o lugar certo para nossa refeição, pois
lá trabalhava uma paraguaia linda, simpática e com um sorriso maravilhoso. Ao seu lado
estava um rapaz que conversava, conversava e....conversava. Será que era marido? Noivo?
Namorado? Não sei, mas isto também não importa, pois nunca mais irei vê-la!
Terminada nossa refeição o João saiu passear pela cidade, tirou fotos da famosa
Basílica de Caacupe (foto 43) e depois foi comprar camisetas de times paraguaios. O Nelson
acabou saindo pra comprar bandeiras do país que seriam colocadas nas bikes e eu fiquei
sentando cuidando das coisas. Ao voltar, o João tinha comprado pra mim, com o dinheiro que
lhe dei, uma camiseta da seleção paraguaia que logo eu vesti e tirei uma foto de recordação
(foto 44). Quando os dois estavam de volta ao restaurante, resolvemos passar em uma lan
house para mandarmos notícias aos amigos e familiares e logo depois pegamos novamente a
estrada rumo à Assunção: A capital paraguaia.

Foto 43 – Basílica de Caacupe
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Foto 44 – Eu com a camisa
da seleção paraguaia.

Foto 45 – Linda Paisagem.

Logo na saída de Caacupe existia uma
bifurcação que confundiu a cabeça do João. Como
sempre, ele já estava na nossa frente e ao chegar à
bifurcação acabou pegando o caminho errado. Bem
feito, quem mandou andar na frente, hehe! Por causa
disso ele ficou atrás da gente e o Nelson levou um
baita susto ao ver o João ultrapassando-o
novamente. Parecia até dejavu!
Tirando o fato cômico, a bifurcação nos
revelou uma linda paisagem, pois havia uma descida
grande e no horizonte avistávamos um lindo e belo rio
(foto 45).
Um pouco mais a frente encontramos um
ciclista de nome Jorge, com uma GTS R3 (speed),
seguindo para a cidade de San Lorenzo (foto 46). Ele
e o João dispararam na frente nos esperando na
cidade citada acima. O Nelson e eu fomos juntos,
parando uma vez pra tomar refrigerante, proseando e
xingando a estrada por causa nas subidas que
apareceram.

Foto 46 – Sérgio e João, indo para San Lorenzo.

Ao chegarmos na cidade de San Lorenzo, encontramos os dois ponteiros nos
esperando para pegarmos o caminho até a bicicletaria do Daniel. Ele próprio nos recebeu, deunos água e panetone enquanto esperávamos outro ciclista chamado Miguel, que nos levaria
até a divisa com a Argentina por um caminho mais curto. Durante esta nossa espera passaram
diversas paraguaias com roupas de ginástica e nós não perdemos a oportunidade de
apreciarmos aquele maravilhoso movimento no final da tarde. Nada que se compare as
brasileiras da Praia de Leste, comentadas no primeiro capítulo, mas eram belas paraguaias.
Outro fato que aconteceu neste tempo que estávamos na bicicletaria do Daniel foi um
quase roubo que o Miguel me fez! Perguntei quanto ele me faria a luz dianteira da sua bike e o
preço que meus ouvidos escutaram foi um absurdo! Praticamente um roubo! É lógico que não
comprei. E depois dizem que os preços no Paraguai são mais baixos, hehe!
Já faltavam quinze minutos para as vinte horas quando tiramos uma foto com o pessoal
da bicicletaria (foto 47) e seguimos para a capital Assunção. Ainda em San Lorenzo,
descobrimos que o trânsito paraguaio era caótico, com ônibus sem pontos de parada, ruas
sujas, muito barulho e grande poluição. Enfrentamos este trânsito durante 75 minutos
atravessando a capital paraguaia e chegando finalmente na estrada que nos levaria para
Clorinda na Argentina.
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Foto 47 – Eu, Daniel, João e Nelson na bicicletaria do Daniel.

Foto 48 – A feição do João expressa literalmente o que descrevi acima.

Já havia anoitecido. O Miguel não estava mais conosco e parados no acostamento
esperávamos o Nelson encontrar sua lanterna dianteira. Nelson, João e eu visivelmente bravos
com o pessoal da bicicletaria, pois eles falaram que era pertinho, entretanto pedalamos por
mais de uma hora até atravessar o Rio Paraguai e ainda faltavam cerca de 20 km pra
percorrer! O mapa não mostrava uma distância tão grande entre a Assunção no Paraguai e
Clorinda na Argentina, pois se soubéssemos não tínhamos perdido tanto tempo esperando na
bicicletaria.
Nestes últimos 20 km pedalamos juntos, com o Nelson indo à frente, por causa da
lanterna, João no meio e eu atrás. Pouco antes de passarmos pela Aduana, paramos em um
bar para descansarmos e tomarmos um refrigerante. O mais interessante é que me senti com
se estivesse num naqueles filmes de velho oeste, bebendo ao lado de amigos, pois a situação
era muito parecida: Estávamos no meio do “nada”, em um bar cheio de mosquitos, com um
fundo musical ecoando de um rádio de pilha colocado num canto do estabelecimento (foto 48).

Ao sairmos do bar, logo nos deparamos com a Aduana Argentina (foto 49), trocamos
os guaranis (capital paraguaio) que sobraram com um cambista muito simpático e fomos pegar
o visto de turista. Tudo certo,seguimos por mais uns seis quilômetros enfrentando muito vento
contra até a cidade de Clorinda, tendo a honra de no meio destes seis mil metros escutar uma
musica alta, saindo de dentro de uma casa, com a seguinte melodia: “Puta, puta, puta, puta,...”

Foto 49 – Aduana Argentina. Adeus Paraguai, olá Argentina!
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Logo na entrada da cidade, paramos pra perguntar a localização de um hotel, pois as
horas já passavam das 23 e cansados como estávamos não iríamos perder tempo armando as
barracas. Já devidamente instalados, tratamos logo de tomarmos um banho e ainda tivemos
tempo, João e eu, de dar um passeio pela rua principal da cidade. Compramos um saco de
pães, muito bons por sinal, tomamos um sorvete e fomos dormir.
Pelo sexto dia seguido eu havia pedalado mais de 150 quilômetros. Ainda faltavam
quatorze dias de muito esforço, mas depois de tudo que passamos deste dia descrito acima eu
comentei com meus dois colegas que tinha a certeza da nossa chegada no Oceano Pacifico.
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capítulo VIII
Infinitas Retas Argentinas
osso primeiro dia de pedal na terra dos hermamos argentinos começou, como de
praxe, muito cedo. E para ajudar, a madrugada não foi de um sono muito
agradável, pois dormimos depois da meia-noite e no meio de um belo sono acordei
gritando: TÁ PINGANDO, TÁ PINGANDO! Pulei rápido da cama e tirei os objetos de cima de
uma estante, por que havia uma goteira naquele local. Goteira que ficou sorrateiramente
escondida esperando-nos dormir para que na calada da noite, junto com sua cúmplice, a
chuva, elas pudessem atacar nossos objetos eletrônicos e tirar nosso sono!
Saindo de Clorinda, com muito sono, tiramos algumas fotos de uma praça chamada
Eva Peron, passamos por um posto policial aonde revistaram todos os nossos pertences e
depois seguimos pra almoçar em Formosa. Aqui começaram as infinitas retas argentinas, que
iriam durar um pouco mais de cinco dias de pedal.
Durante o trajeto até Formosa tiramos uma foto de uma nuvem que parecia avisar a
chuva chata que iríamos enfrentar (foto 51). Chuva esta que não demorou muito para aparecer
e aos poucos foi nos deixando totalmente molhados. Não era um temporal, mas a cada 10
minutos eu tirava a luva de ciclismo das mãos e apertava para que a água acumulada não
atrapalhasse. Foi assim durante uns 60 quilômetros até que paramos em uma casa, que ficava
no encontro de duas rutas (rodovias). Lá descansamos, secamos nosso corpo, comemos um
pouco e eu acabei passando por mais um mico daqueles: Perguntei para o pessoal da casa,
que até hoje não sei se era posto policial, se tinha banheiro para fazer xixi, mas como eles não
entenderam tive que fazer o gesto e falar a palavra xixi bem alto. Ao fazer isso só vi o pessoal
rindo do meu gesto! Mais um mico para minha coleção!

Foto 50 – Trajeto do 6º dia, praticamente 240 km.

Foto 51 – Nuvem avisando a chuva que teríamos pelo caminho.
Quando eu e o Nelson resolvemos partir, o João já estava longe, pois não ficou muito
tempo parado. Seguimos nosso rumo e chegamos em Formosa uns quarenta e cinco minutos
depois que o João. Ele estava claramente bravo conosco e com razão, pois ficamos muito
tempo parados na casa citada anteriormente. Sem perder tempo entramos em um restaurante
para almoçar. Perguntamos o que tinha para comer, descobrindo que não existiam muitas
opções. Resumindo seria escolher alguma carne com um acompanhamento. Eis que
começava a saga: “Milanesa com Papas Fritas”, que para a nossa alegria sempre vinha
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acompanhada de uns pães muito saborosos. Após o almoço tirei aquela soneca básica e
depois fui virar meu bar end (foto 52), pois as minhas costas já estavam doendo com a
gigantesca mochila que eu carregava. Tomar esta atitude aliviou o peso, porque eu deixei de
ficar tão inclinado na bike fazendo com que a mochila encostasse na bagagem e livrasse as
costas do peso. (foto 53)

Foto 52 – Bar End virado.

Foto 53 – Alívio.

Saindo de Formosa a polícia rodoviária nos parou e pediu-nos os documentos. Como
eles estavam em ordem, fomos liberados, mas um outro policial deixou apenas o Nelson
seguir, pelo motivo de que ele estava de capacete e nós não. Entramos em uma pequena sala
para falar com o policial que parecia ser o chefe e lá descobrimos que eles queriam nos multar
em 100 pesos cada, como se todas as pessoas que não tivessem capacetes fossem multadas.
Relatamos ter visto várias pessoas pedalando sem capacete, mas eles disseram que isso era
mentira. Continuamos argumentando até o momento que o policial chefe disse que as estradas
argentinas têm câmeras de fiscalização. Pronto, foi a gota d’água! Eles queriam tirar propina da
gente! E não teve jeito, tivemos que pagar os policiais corruptos para seguir nossa aventura.
Foram 28 pesos de cada um, isso porque “choramos” dizendo que 100 pesos iriam acabar com
a nossa viagem!
Ao sair do posto policial nós estávamos totalmente irritados com os policiais argentinos
e eu me arrependi ao extremo de ter deixado o meu capacete em Foz com o Fernando.
Seguimos estrada xingando os policiais de todos os palavrões possíveis e decidimos que no
dia seguinte iríamos comprar novos capacetes. Ultrapassamos o Nelson e ao chegarmos em
General Mansilla o João foi perguntar se só existia um único posto de gasolina, o qual tinha
ficado a 50 metros atrás, mas durante o pequeno caminho, que consistia em atravessar a rua e
interrogar o pessoal, ele literalmente enfiou o pé na lama na frente das pessoas que sem
disfarçar riram do nosso amigo.
Como o posto que havia ficado para trás era o único, voltamos um pouco, perguntamos
se podíamos armar as barracas e logo já estávamos tomando banho no chuveiro do próprio.
Neste momento o Nelson também já tinha chego para que decidíssemos juntos acordar às 4 da
madrugada no dia seguinte, tudo porque iríamos entrar no famoso Chaco argentino e não
queríamos enfrentar o sol escaldante daquela região.
Findou-se assim o nosso sétimo dia de pedal rumo ao Pacífico e o que mais marcou foi
sem dúvida a corrupção dos hermanos policiais ofuscando até as infinitas retas argentinas (foto
54).

Foto 54 – Infinitas retas argentinas.

Foto 55 – Clorinda – Gral. L.V. Mansilla.
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capítulo IX
Acidente no Chaco
a manhã do oitavo dia acordamos as quatro horas e saímos as seis. Mas qual seria o
motivo para sairmos tão cedo? O motivo era o clima, pois nós estávamos pedalando no
lendário Chaco Argentino famoso por suas altas temperaturas e a única solução em
que pensamos foi sair bem cedo, antes mesmo de o sol nascer, para que pudéssemos “fugir”
do calor intenso daquela região.
Dos três, eu fui o primeiro a terminar de arrumar a bagagem e sair pedalando com
destino a cidade de Resistência. Para espantar o sono aumentei o volume do mp3, escovei os
dentes enquanto estava em movimento e tive uma ajuda da natureza, pois sempre que
pedalava no canto da estrada eu era atingido por mosquitos que voavam em direção ao meu
rosto. Como o movimento de automóveis era quase zero, resolvi pedalar no meio da pista para
desviar dos “mosquitos assassinos”.
Passado um tempo, o João me ultrapassou e seguiu até a cidade de Margarita Belém
aonde encontramos uma argentina chamada Natalie e sua irmã (foto 56). Elas estavam em um
ponto de ônibus que o pessoal usava para pedir carona e enquanto nós descansávamos e
comíamos bolachas a Natalie ficou proseando com o João com direito de no final trocarem emails. Eu como bom bicão, entrão e penetra, não perdi tempo e falei pro João passar meu email também, mas acho que ela não gostou muito da idéia. Como o Nelson não apareceu, nós
seguimos viagem tirando fotos do monumento em homenagem a algumas pessoas que foram
assassinadas. (fotos 57,58)
Foto 58 – A história do massacre.
Prosseguimos para Resistência e lá chegamos antes do meio-dia. Eu já estava indo
direto para o centro da cidade quando o João veio atrás de mim, pois passei reto sem ver que
ele estava parado ao lado de um restaurante. Voltei e fiquei esperando o Nelson, enquanto o
João foi comprar capacetes para que nenhum guarda corrupto nos cobrasse propina
novamente. Ao voltar o João parecia ter comprado pinicos ao invés de capacetes, pois eram
tão grandes que ao colocar eu conseguia atravessar meu braço entre a cabeça e o capacete.
Desde então o João começou a me chamar de Vietnãmita, por que eu parecia um soldado
daqueles que foram pra guerra do Vietnã (foto 59).

Foto 56 – Natalie e sua irmã.

Foto 57 – Monumento do Massacre
em Margarita Belém.

Foto 59 – Eu e meu novo capacete gigante.
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Almoçamos no restaurante, que para nossa alegria tinha buffet, e esperamos por muito
tempo o Nelson, mas nada dele aparecer. Já estávamos convictos que ele infelizmente ficaria
para trás, quando perto das treze e trinta eis que surge nosso terceiro companheiro de
pedalada, todo cansado e explicando que apenas havia abaixado o ritmo e parado algumas
vezes para descansar. Esperamos o Nelson almoçar, telefonamos para casa, tiramos
fotocópias dos mapas, pois se alguém ficasse para trás saberia o trajeto a seguir e o Nelson e
eu combinamos que ele sempre iria me acompanhar, isto é, eu seria o ponto de referência dele
para que o próprio não ficasse tão distante.
Novamente pegamos à estrada, porém algo me diz que não deveríamos ter saído
naquele momento. Parecia que não era uma tarde apropriada para se pedalar, pois o primeiro
problema era a estrada que não tinha acostamento e estava muito movimentada, mas como se
isso não bastasse, começou a chover torrencialmente nos deixando totalmente encharcados e
cheios de lama. Assim chegamos em Makalle aonde paramos para comer adivinha o que?
Bolachas é claro!
Saindo de Makalle nossa sorte parecia estar de volta, pois encontramos dois brasileiros
que estavam em uma moto e seguiam para o mesmo destino nosso, Antofagasta/Chile,
contudo eles haviam partido de Araranguá/SC. Depois de conversarmos um pouco, decidimos
continuar viagem e ali tive a certeza que aquela tarde não era pra ser boa mesmo, pois uma
caminhonete arrancou o retrovisor no meu cotovelo. Sim, arrancou o retrovisor! (foto 60)
Imediatamente cai pra estrada e graças a Deus não vinha outro carro. Eu fiquei branco e o
João, tendo visto que não tive sérios problemas, ria do acontecimento (isso que o retrovisor
voou no braço do dele). Passado o susto nós continuamos pedalando. Mas vale lembrar que
eu estava pedalando corretamente na faixa branca e o maldito do motorista não parou para
prestar socorro.

Presidência de La Plaza. A primeira coisa que fizemos foi lavar as bikes, pois elas estavam
pesadas de tanto barro. Graças ao bom Deus, aquele dia da aventura tinha acabado e eu
estava vivo, mas sem boné que devo ter deixado em alguma parte do posto, provavelmente ao
lado da mangueira que usamos para lavar as bikes.
Armamos o acampamento atrás do posto, tomamos um bom banho, comemos algo e
fomos dormir, entretanto antes de pegar no sono eu agradeci tanto por estar bem e vivo, pois
aquele acidente poderia ter acabado com tudo. Outra noticia boa daquele dia tão difícil foi o
começo de uma grande amizade com o Nelson, pois quando decidimos em Resistência que ele
iria acompanhar o meu ritmo, acabamos conversando mais durante o trajeto, ajudando-nos e
por conseqüência criando uma forte amizade. Mas também não posso esquecer do João, que
pra mim já era e continua sendo um grande amigo.

Foto 61 – Gral. Mansilla – Pres. de la Plaza, mais ou menos 200 km.

Foto 60 – Retrovisor que uma caminhonete arrancou em meu cotovelo.
Durante o último trecho do nosso oitavo dia, o Nelson e eu ficamos muito bravos, por
que cada vez que vinham dois caminhões ou dois ônibus em lados opostos nós tínhamos que
sair da estrada e ir para o barro. Lembrando que o barro era uma conseqüência da chuva
comentada anteriormente. Enquanto o João pedalava na frente, nós dois atrás xingávamos
tudo, desde os guardas corruptos até o motorista da caminhonete, contudo nunca pensamos
em abandonar e sempre prosseguíamos firmemente chegando finalmente na cidade de
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capítulo X

amizade e tiramos fotos com crianças que estavam saindo de uma plantação de girassol (foto
64). As crianças nos informaram sobre um posto logo à frente, no qual havia um restaurante
aonde poderíamos almoçar. Adivinhem qual foi nosso pedido? Milanesa com Papas Fritas.

Pampa del Infierno
otalmente diferente do dia anterior, este foi um ótimo dia: Sem chuva, sem
acidentes e sem barro. Novamente para fugirmos do calor intenso que faz no Chaco,
nós acordamos as quatro da madrugada e saímos as seis da cidade de Pres. de la
Plaza. (foto 62)

Foto 63 – Infinita reta no Chaco.

Foto 62 – Bike pronta, com roupas secando e a garrafa cheia de areia que seria levada ao
Pacífico.
Pedalamos bastante no período da manhã chegando em Avia Terai, aproximadamente
ao meio dia, aonde descansamos um pouco e comemos umas bolachas. No percurso matutino
passamos pelas cidades de Machagai, Quitilipi e Presidência Roque Sanz Pena com a maior
empolgação, pois não havia mais barro, nem chuva e principalmente trânsito intenso, mas sim
lojas de móveis que pareciam se multiplicar a beira da estrada.
Durante o pouco tempo que ficamos no posto de Avia Terai, eu avisei o João que para
seguirmos nossa viagem deveríamos virar a direita, mas pelos mapas deveríamos seguir reto.
O que iríamos fazer? Seguiríamos o mapa ou a minha informação que tinha por fundamento
uma placa avistada um pouco antes do posto? Para nossa sorte, um grupo de brasileiros, que
iria seguir o mesmo caminho, parou no posto. Então apenas esperamos eles saírem e
observamos a direção em que os carros foram, descobrindo assim que o mapa estava errado.
Já tínhamos o caminho correto, estávamos devidamente recuperados e abastecidos,
então nada nos impediu de seguir nossa aventura. Quando viramos a direita encontramos uma
estrada maravilhosa que parecia o piso de uma quadra de escola (foto 63), lembrando que
ainda estávamos no Chaco, com suas infinitas retas e seu sol escaldante. Foram mais alguns
quilômetros até chegarmos à pequena cidade de Concepcion del Bermejo, aonde fizemos

Foto 64 – Crianças e girassóis em Concepcion del Bermejo
A única parte ruim foi que o almoço demorou muito, mas muito mesmo até chegar,
enquanto isso nós três estávamos quase dormindo em cima da mesa. Mas o pior foi depois do
almoço que um menino chamado Luis veio nos fazer um interrogatório sobre tudo: Viagem,
capacete, mp3 e tudo mais. Que menino chato! Entretanto se nos colocarmos no lugar dele
conseguimos entender sua curiosidade, pois ele mora em um lugar aonde quase nunca
acontece algo de diferente e quando nós aparecemos foi uma felicidade total, ocasionando a
sabatina de perguntas.
Como já era de praxe, nós dormimos um pouco após o almoço (foto 65) e resolvemos
prolongar nosso descanso saindo somente às cinco horas da tarde, pois o calor estava muito
forte nos dando a sensação de que havia um sol para cada um de nós. Após o cochilo
aproveitei o tempo para regular as marchas que não estavam tão boas e depois, plagiando o
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Nelson que havia tomado banho frio, molhei minha camiseta com água fria para espantar o
calor infernal que fazia naquela tarde.

Foto 65 – Eu dormindo após o almoço. Que coisa horrível!
A camiseta molhada apenas amenizou, mas os últimos quilômetros daquele dia foram
de “torrar os miolos”. O João sumiu no horizonte, enquanto eu e o Nelson pedalamos sempre
juntos chegando rapidamente em Pampa del Infierno, (foto 66) uma das cidades mais quentes
do Chaco, o nome da cidade já diz tudo.

Foto 66 – Pampa del Infierno.
Paramos alguns instantes em um posto para nos refrescarmos e logo seguimos em
direção a Los Frentones, a cidade destino daquele dia. Durante este trecho praticamente nada
de novo, apenas alguns quilômetros das infinitas retas e muito sol nas nossas cabeças até
chegarmos e encontrarmos um quintal ao fundo de uma casa. Lá, com o consentimento dos
moradores, armamos nossas barracas, trocamos de roupa e fomos procurar um restaurante.
Note que eu não mencionei nada sobre banho, isto porque não havia um lugar para tomarmos
banho e o jeito foi improvisar com panos molhados e desodorante. O único que se deu bem foi
o Nelson, pois como já foi dito, ele tomou um banho frio em Concepcion del Bermejo.
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Encontramos um restaurante na frente da casa em que estávamos acampados e sem
perder tempo fomos entrando pra saciarmos nossa fome, mas a cozinheira ainda não havia
chegado. Esperamos um pouco, até ela aparecer e depois mais um longo tempo, até que a
comida viesse à nossa mesa, mas tudo bem, pois estávamos felizes em ter completado outro
dia do nosso desafio.

capítulo XI
Los Tigres
is que havia chego o dia em que completaríamos a metade do percurso. Iríamos
passar pela cidade de Los Tigres e lá teríamos então percorrido aproximadamente um
meio da quilometragem total. Por esse motivo o James batizou nossa equipe de Los
Tigres
Infelizmente o padrinho da nossa equipe estava muitos quilômetros atrás, mas nós
três, João, Nelson e eu, ainda continuávamos juntos. Acordamos novamente de madrugada
para que pudéssemos pedalar bastante no período matutino e não sofrermos com o calor
da tarde. Nosso destino era a cidade de Monte Quemado e para chegarmos nela nós
continuamos pedalando nas infinitas retas argentinas passando por Pampa de Los
Guanacos, aonde encontramos mais um menino curioso que também nos sabatinou de
perguntas, Los Pirpintos, aonde encontramos cabras no meio da estrada (foto 68) e um
casal paulista que estava indo pra Iquique no Chile (foto 69).
Também não posso deixar de comentar as duas placas inusitadas que encontramos à
beira da estrada durante o trecho descrito acima. A primeira é uma placa que fala sobre as
Ilhas Malvinas aonde em 1983 aconteceu o conflito conhecido como a Guerra das Malvinas
entre o Reino Unido e a Argentina sendo o mesmo vencido pelo Reino Unido e a segunda
até hoje não sei sobre o que é! (foto 70)

Foto 67 – 152 km percorridos no 9º dia.

Foto 68 – Cabras.

Foto 69 – Billy e Elsa.

Foto 70 – Duas placas um tanto quanto diferentes.
A primeira representa a indignação dos Argentinos e a segunda deve representar o nada!
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O casal parou, conversou comigo e com o Nelson e seguiu pra encontrar o João.
Quando nós alcançamos o João, eles já estavam conversando, tirando fotos e trocando
informações sobre a viagem. Trocamos e-mails e prosseguimos até a cidade de El Caburé
que para a nossa surpresa não tinha praticamente nada. Um senhor que estava proseando
com o João (foto 71) nos guiou até uma mercearia para que pudéssemos almoçar. Se é que
podemos considerar pão, queijo e mortadela, um almoço.

Foto 71 – Nós, o senhor que nos guiou até a mercearia e um amigo dele.
Apesar do almoço não ter sido um banquete de primeira, valeu muito a pena ter ido à
mercearia, pois fizemos amizade com o dono, Oscar Ferreira, que nos acolheu muito bem e
com o pessoal que lá estava bebendo a pinga de todo dia. (foto 72)

Acabamos ficando um longo tempo na mercearia, pois tiramos o tradicional cochilo,
conversamos com o pessoal e principalmente porque esperamos o calor diminuir. Lembro
que enquanto estávamos ali eu refleti muito sobre minha vida e agradeci muito a Deus, pois
nos últimos dias nós havíamos passado por regiões onde as condições não são tão
favoráveis e um grande exemplo vinha do Oscar Ferreira, que mesmo com todas as
condições adversas, mantinha a alegria estampada em seu semblante. Este é o grande
barato de viajar de bike, pois além de conhecer lugares maravilhosos você interage com as
pessoas e suas histórias de vida, desde outros turistas até os próprios habitantes do local,
fazendo com que cresçamos interiormente.
Antes de sair da mercearia, o Nelson e eu pedimos água para o dono, porém para a
nossa infelicidade ele nos trouxe uma água que continha algo parecido com musgos, pois lá
não havia água potável. Nós agradecemos e guardamos as garrafas de água, que é lógico
não ingerimos e sim jogamos em nosso corpo para refrescá-lo. Com o corpo um pouco mais
fresco nós partimos para os últimos dois trechos do dia: O primeiro era até a cidade de Los
Tigres, que de tanto o James falar eu imaginava ser uma cidade maior, com uma infraestrutura satisfatória, mas logo o João tirou toda essa minha alusão à cidade. Então fui
pedalando junto com o Nelson que em certo momento percebeu estar sem água e resolveu
apertar as pedaladas para chegar rápido na cidade e saciar sua sede. Ele pedalou tão
rápido que não tive tempo de avisá-lo sobre as condições da cidade e muito menos que
provavelmente não haveria posto de combustível para que pudesse pegar água.
Infelizmente não presenciei a reação do Nelson quando ao chegar à cidade descobriu não
ter lugar para pegar água, mas o João me relatou que a sua expressão de decepção era tão
grande quanto sua sede. No final, o Nelson teve que pedir água para o João e eu cheguei
todo feliz tirando sarro da cara dele.
Apesar de tudo, naquele momento nós havíamos completado aproximadamente
metade da nossa aventura, mas ainda tínhamos o segundo e último trecho da tarde. Eram
apenas mais alguns quilômetros de “reta infinita”, contudo percebemos uma pequena
inclinação da estrada. Nós estávamos literalmente em uma “reta-subida”, sendo que esta
subida provavelmente tem a ver com o nome da cidade que chegamos: Monte Quemado.
Ufa! Era o fim de mais um dia da nossa aventura! Paramos em um pequeno posto e
como a sede era grande nós tomamos dois litros de refrigerante em menos de quinze
minutos. Já descansados armamos as barracas no terreno amplo que rodeava o posto e
conhecemos uns meninos que, com o perdão da palavra, pareciam uns “capetas em forma
de guris”, pois eles além de fazerem o, já de praxe, interrogatório ainda ficavam querendo
entrar nas nossas barracas, pegavam nossas roupas para cheirar e a todo instante nos
chamavam dizendo: Amigo, amigo! Resolvi tirar uma foto deles (foto 73) para ver se ficavam
quietos, entretanto só piorei as coisas, pois depois eles queriam tirar mais e mais fotos!
Com o tempo eles perceberam que nós precisávamos tomar banho para depois jantar
e foram, aos poucos, embora. Como o restaurante que havia à beira da estrada estava
fechado tivemos que andar até uma estação de serviço que ficava a uns mil e quinhentos
metros do acampamento e lá lanchamos. Após, voltamos para o acampamento e adivinha
quem apareceu antes de dormirmos? Sim, a gurizada novamente! Contudo viram que
estávamos indo dormir e não fizeram bagunça.

Foto 72 – Amigos que fizemos em El Caburé.
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capítulo XII
Adeus 2007
rinta e um de dezembro de 2007, o último dia do ano. E lá estávamos nós, acordando
em plena madrugada para pedalar e desfrutar da mágica aventura que planejamos
durante todo o ano.
Saímos de Monte Quemado e pedalamos até Taco Pozo, onde a estrada começou a
ficar ruim e às vezes até sem asfalto. Comemos umas bolachas em Taco Pozo e logo
continuamos nosso destino. Destino este que teimava em “furar o pneu do João”, nos
ajudando a ficar por alguns poucos quilômetros a frente dele. (foto 75)

Foto 73 – Piazada de Monte Quemado e o Nelson indignado com eles.

Foto 75 – Enfim estávamos na frente do João!
Seguimos nós dois: Nelson e eu. Ao pedalarmos mais alguns minutos nossa felicidade
se transformou em tensão, pois enfrentamos a maior chuva de toda viagem. Na verdade
não era apenas uma chuva e sim uma tempestade, com vento, trovões e muitos raios que
pareciam passar ao nosso lado. Escondi minha câmera digital dentro de uma sacola,
coloquei-a na pochete e ainda cobri com a camiseta de ciclismo, mas não adiantou, a chuva
foi tão intensa que acabou molhando a câmera, danificando o visor. Ainda bem que foi só o
visor, a câmera ainda funcionava perfeitamente.
Passado o perrengue do temporal, o João voltou a nos ultrapassar e fez o seguinte
comentário: Nossa! Quase fui atingido por um raio!
Então tudo voltou ao normal, com o sol brilhando e o João distanciando. O Nelson e eu
paramos para comer bolachas na cidade de Nossa Senhora de Talavera. Na verdade
paramos embaixo de algumas árvores e lá travei uma batalha enorme com uma abelha.
Sim, uma abelha! Eu estava descansando e saboreando uma das bolachas quando uma
maldita abelha começou a zunir no meu ouvido. Tentei espantá-la, e quanto mais eu
tentava, mais ela me perseguia. Fiquei por longos segundos girando e dando tapas no ar,

Foto 74 – 156 km de muita “reta-subida”.
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como se fosse um maluco, até que finalmente acertei um “cruzado de direita” na abelha. Foi
um belo nocaute! Eu havia vencido e quando olhei para o Nelson, ele estava rindo da minha
cara. Ainda bem que ele não filmou, mas se filmasse eu seria certamente motivo de chacota
por muito tempo.
Passada toda esta batalha de “vida ou morte”, partimos para a cidade de Quebrachal,
aonde iríamos almoçar. Quando chegamos, descobrimos que o João já estava almoçando e
não perdemos tempo para encher nossa barriga. Neste momento brindamos, com
refrigerante, em comemoração ao ano novo que estava para chegar (foto 76) e depois
fomos descansar ao lado de um posto, na frente de um restaurante que estava fechado.

Foto 77 – Chuva que parecia estar indo para Joaquim Gonzales.

Foto 76 – Um brinde ao ano novo.
No momento em que estávamos descansando, tive a brilhante idéia de deixar por
alguns instantes, a câmera digital no sol. E não é que o visor voltou a funcionar? Porém
enquanto eu estava feliz da vida pela câmera, o Nelson estava muito bravo com seu
ciclocomputador que caiu e zerou toda a marcação. Após este longo descanso que durou
até as cinco da tarde, nós seguimos para a cidade na qual passaríamos a virada do ano:
Joaquim V. Gonzales.
Foram apenas vinte e sete mil metros até chegarmos a um posto e armarmos nosso
acampamento. Ao lado do posto um homem me chamou para oferecer bebida e comida,
perguntar sobre a nossa aventura e apresentar sua família. Conversei pouco com o tal
homem, pois estava preocupado com a chuva que avistamos durante o trajeto (foto 77).

Para o nosso alívio a chuva não chegou com tanta intensidade, se tornando apenas
uma garoa refrescante. Tomamos banho e saímos conhecer a cidade, mas estávamos
apenas João e eu, pois o Nelson ainda iria se banhar. Conhecemos o comércio, não muito
diferente daqui, com suas mercadorias para fora e seus vendedores disputando cada
cliente. Compramos camisetas de times e saímos procurar uma lan-house na rua principal,
mas como só achamos o Nelson, fomos comemos uma pizza numa lanchonete. Voltamos
para o posto e fomos dormir, acordando apenas com os fogos de artifício que indicavam o
inicio de 2008. Eu, meio acordado, meio dormindo, levantei e gravei dois vídeos: Um
falando que estávamos no Paraguai e outro, no qual, esqueci o nome do Nelson. O João
nem saiu de dentro da barraca para acompanhar a virada, que é óbvio não foi a mais bonita
por mim presenciada, mas com certeza foi a mais diferente que já passei.

Foto 78 – 160 km de Monte Quemado
até Joaquim Gonzales.
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capítulo XIII

felizes até a pequena cidade de El Galpon, onde paramos em um posto para saciarmos
nossa fome com as benditas bolachas.
Saindo de El Galpon, a estrada melhorou e tínhamos a sensação de que estávamos
descendo, porém não conseguíamos passar de 20 km/h. Estranha sensação que só passou
quando chegamos ao cruzamento em que fomos para a direita, pegando uma estrada
duplicada em ótimo estado que com suas subidas e descidas alternadas me lembrou os
dias iniciais no Paraná.
A cada fim de subida avistávamos uma montanha ao longe e logo descíamos
apreciando a belíssima formação da natureza (foto 80). Assim foram alguns quilômetros até
enxergarmos o João parado na frente de uma casa. Já estava na hora do almoço e nosso
objetivo era ter parado em um restaurante, que infelizmente, por ser o primeiro dia do ano,
estava fechado. Então decidimos comer as salvadoras bolachas no almoço. Parados em um
local totalmente inusitado, tivemos a companhia de belíssimas borboletas brancas que
ficavam voando em grupo bem na nossa frente (foto 81), contudo não era a primeira vez
que desfrutávamos da companhia delas, devo ter visto algumas dessas borboletas em
Concepcion del Bermejo.

2008 - Em Busca das Montanhas
“

deus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer...” Sim,
acreditávamos que nosso sonho iria se realizar e como “Deus ajuda quem cedo
madruga” estávamos novamente as seis da matina, prontos para seguirmos viagem.
Um pouco antes de sairmos, entraram dois casais no posto e eu só tive olhos para a
argentina mais linda que vi durante toda a aventura. Loira, de olhos castanhos, com um
vestido comportado abaixo do joelho, uma sandália, um belo sorriso e um par de seios
maravilhosos. Tinha apenas um único defeito chamado, namorado ou marido. Os casais
puxaram conversa comigo e enquanto esperávamos o Nelson terminar de se aprontar, eu
lhes expliquei toda nossa aventura finalizando com uma foto deles. Na verdade eu apenas
queria tirar uma foto da loira.
Já na estrada havíamos deixado o lendário Chaco e suas infinitas retas para trás e
agora estávamos eufóricos com algumas poucas descidas e principalmente com a
paisagem deslumbrante das montanhas (foto 79), mesmo que fosse de longe.

Foto 80 – Uma foto, com zoom, das montanhas.

Foto 79 – Assim começamos 2008.
Gritávamos na estrada: – FELIZ ANO NOVO! PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2008,
PEDALANDO RUMO AO CHILE!
Era o décimo segundo dia da nossa aventura e naquele momento, aproximadamente
às sete horas da manhã, não havia mais sono, nem cansaço e sim uma grande alegria de
ver aquela linda paisagem, misturada com o alívio de estarmos fora das infinitas retas, além
de inúmeros sentimentos que não conseguirei descrever em palavras, mas que fizeram
aquela manhã ser tão especial.
Continuamos pedalando, buscando chegar cada vez mais perto das montanhas. A
estrada não estava boa, havia alguns buracos que facilmente eram desviados. Seguimos
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Foto 81 – Borboletas brancas voando na nossa frente.
Enquanto comíamos e apreciávamos as borboletas, fomos pegos de surpresa com o
barulho de bombinhas, chamadas traques, que uma menina, moradora da casa, estava
soltando. O Nelson saiu dali para procurar uma árvore, acabou parando em um mosteiro
(foto 82) onde os religiosos apareceram e ofereceram água e comida. Ele nos chamou e
fomos almoçar.
O mosteiro era um paraíso e seus moradores bem hospitaleiros. Deram-nos macarrão
com suco e enquanto comíamos também conversávamos sobre nossa aventura. Ficaram
espantados quando falamos que o objetivo era chegar ao Pacífico passando pela Cuesta de
Lipan, com 4170m de altitude, mas deram uma grande força. Após o almoço, nós
conhecemos um pouco mais daquele lugar abençoado e eu tive que ir ao banheiro fazer o
que chamamos de número dois. Até então tudo normal, entretanto quando fui dar a
descarga tive uma surpresa não muito agradável: A descarga não funcionava! E agora, o
que fazer? Fiquei desnorteado, deixei do jeito que estava e fui conversar com meus
companheiros. Eles, rindo da minha pessoa, me aconselharam a relatar o acontecimento
aos religiosos. Mas com que cara? Como eu iria falar? Contudo eu não podia deixar do jeito
que estava. Tomei coragem e quando estava indo falar o acontecido para os ilustres
moradores do mosteiro, encontrei um balde, que foi a minha salvação. Por três vezes eu
enchi o balde e despejei no vaso sanitário. Ufa! Ainda bem que tudo estava resolvido.

Foto 82 – Mosteiro no qual almoçamos em 1º de janeiro de 2008.
Antes de sairmos refleti sobre o versículo da foto acima: “Felizes los que tiemen alma
de pobre” Mt 5,3. Ao pegar a estrada novamente tivemos algumas subidas e eu estava
ficando irritado com elas. Falei para o Nelson que iria parar um pouco debaixo de uma
árvore e ele parou junto comigo. Nossa! Nada melhor que fechar os olhos por cinco
minutos, e buscar força interior para prosseguir. Seguimos viagem e nem o vento contra nos
atrapalhou. Passamos por Cabeza de Buey e descobrimos que o João fez muito bem em
trocar nossa estadia que seria lá por Gral. Guemes, pois pelo que vimos, a cidade de
Cabeza de Buey não passava de uma vila bem pequena. Fomos encontrar o João em um
posto que ficava na bifurcação da estrada. À esquerda seguiríamos para Salta e para frente
iríamos chegar a Gral. Guemes. Seguindo em frente logo chegamos na cidade, destino
daquele 1º de janeiro de 2008, Gral. Guemes. Paramos em um posto e iríamos armar as
barracas em um gramado perfeito, porém um funcionário do posto não nos deixou acampar
naquele local, visto que ao lado estava uma sala que continha algo inflamável. Procurando
outro gramado para acampar, ainda atrás do posto encontramos um caminhoneiro
brasileiro, que além de ceder o lugar do seu caminhão ainda trocou dinheiro para o João.
Fomos tomar banho e o interessante era um homem que cuidava do banheiro e que
aparentava estar vestido com roupas gaúchas. O João proseou com o tal homem e este
afirmou que não iríamos conseguir subir a Cuesta de Lipan pedalando, só empurrando.
Lanchamos na loja de conveniência do posto e fomos dormir perto das aranhas (foto 83).
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capítulo XIV
A Província de Jujuy
ela primeira vez, nós acordamos um pouco mais tarde. Havia chegado o dia que eu
tanto esperava, o dia em que iríamos pedalar apenas míseros setenta quilômetros.
Tudo para que pudéssemos relaxar o corpo e agüentar as subidas da Cordilheira dos
Andes.
Saímos às nove horas da manhã com destino a cidade de San Salvador de Jujuy. Eu
não sabia, mas estava prestes a entrar na região que se tornaria a mais bela de toda a
pedalada. Um pouco antes da placa que indicava a entrada na província de Jujuy (foto 85) eu
acabei perdendo meu pára-lamas, mas só fui dar falta dele quanto já estávamos bem pra
frente.

Foto 83 – Gral. Guemes e suas aranhas.

Foto 85 – A província de Jujuy.
A pedalada foi muito rápida e aproximadamente ao meio dia, nós já havíamos chegado
ao nosso destino. San Salvador de Jujuy é uma grande e bela cidade, mas como o nosso
objetivo não era conhecê-la, apenas comemos em um restaurante muito barato, de 5 pesos o
almoço, e fomos atrás de uma lan-house. Entrei na internet, mandei notícias para meus amigos
e fui a uma bicicletaria trocar três raios (dois atrás e um na roda da frente) que estavam
quebrados e atrapalhavam meu rendimento. Tive sorte, pois a bicicletaria era na rua ao lado da
lan-house. Conversei com o Javier, que era o dono e ele disse estar impossibilitado de fazer o
serviço, pois tinha outras bicicletas para arrumar. Expliquei a importância da troca dos raios e o
convenci a perder um tempo arrumando minha tão querida e guerreira bike (foto 86). Ao final
do serviço, tirei uma foto do Javier e agradeci muito pelo serviço dizendo que ele havia “salvo”
minha aventura.

Foto 84 – 194 km pedalados no primeiro dia de 2008.
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Comemos algo no posto e eu fui ligar para minha casa. Fiquei menos de cinco minutos
falando com minha mãe e quando desliguei , a moça não me cobrou. Resolvi dar uma de
esperto e nem falar nada, pensando estar me dando bem. Quase uma hora depois, quando eu
já estava meio que dormindo na barraca, me chamaram falando da ligação. Fui com toda a
“cara-de-pau” fingindo que havia esquecido de pagar, mas tive uma surpresa ao ver o preço.
Eu estava devendo uns 35 pesos! Como isso? Fiquei muito indignado e tentei argumentar com
a funcionária que minha ligação tinha durado pouco tempo, sendo impossível o valor cobrado.
Após uma longa conversa, entramos em um “acordo” em que eu paguei apenas 15 pesos.
Decidi nunca mais iria tentar dar uma de esperto, pois a “esperteza” me saiu caro. E o Nelson
que já chamava o João e eu de mendigos, por conta dos cochilos após o almoço, dos gases
durante a estrada e de outros hábitos, passou a me chamar de mendigo golpista.
Fui dormir indignado e ficava lembrando da conversa com a atendente, pois quem
estava ao redor deveria ter dado muita risada, do meu péssimo espanhol.

Foto 86 – Manutenção da bike.
Voltando a lan-house, encontrei apenas o Nelson no computador. O João tinha ido a
uma panificadora para comprar mantimentos, entenda bolachas, e não demorou a voltar.
Acabei indo na mesma panificadora e sai com um estoque grande, não tanto de bolachas, mas
sim uns “polvilhos” que se não me falham os cálculos só acabaram depois de seis dias.
Quando o relógio já marcava 17 horas, voltamos à beira da estrada e encontramos um
posto para acamparmos. Infelizmente lá não havia chuveiro e pela segunda vez tivemos que
nos contentar com apenas uma troca de roupas e um desodorante. Algumas pessoas nos
alertaram sobre assaltos que poderiam ocorrer durante a noite, mas assim mesmo montamos
as barracas perto do posto e ao lado de uma capela de Santo Expedito (foto 87). A capela era
pequena, entretanto muito bonita. Um convite e tanto para mais uma reflexão que fiz durante
uns dez minutos.

Foto 88 – 70 km no 13º dia.

Foto 87
Capela de Santo Expedito e
ao lado estava o terreno onde
acampamos.
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capítulo XV
Purmamarca, a Cidade Histórica
abíamos que naquele dia, 3 de janeiro de 2008, estaríamos começando uma nova fase
da nossa “loucura”, com lindas paisagens e principalmente enormes subidas. Então
resolvemos voltar a acordar às quatro da manhã, para pedalarmos as seis.
Quando o dia nasceu, nós já estávamos passando pela bela vila de Yala (foto 89) e
para nossa infelicidade descobrimos que poderíamos ter posado em Yala, pois existia um
camping muito agradável à beira da estrada.
Foto 90 – Vila de Lozano.
Sempre seguindo em frente, passamos pela vila de Lozano (foto 90) aonde o Nelson foi
comprar pilhas enquanto o João e eu ficamos esperando na beira da estrada. Durante a espera
pudemos contemplar os primeiros raios de sol que se revelavam atrás de uma montanha (foto
91).

Foto 89 – Yala – Jujuy – Argentina.
Cada quilômetro, metro e centímetro a partir desta placa, nos revelou uma paisagem
maravilhosa, impressionante, surreal, que nos hipnotizava fazendo que parássemos inúmeras
vezes para tirar fotos. Percebi que tudo o que passamos durante os 13 dias anteriores tinha
valido a pena. Sofremos na “montanha russa” do Paraná, atravessamos as “malditas
lombadas” do Paraguai, enfrentamos as retas e o calor infernal do Chaco Argentino, além de
muitas outras adversidades, mas tudo valeu a pena. Indescritíveis sensações nós tivemos ao
entrar naquela região, ainda mais de bike, pois com uma velocidade média de 20 km/h
conseguíamos apreciar muito mais do que as pessoas que passavam de ônibus, carro ou
moto. Não vou me ater muito às palavras, até por que não sou muito bom com elas, mas a
partir de agora deixarei inúmeras fotos para que você leitor tente imaginar a magia da Província
de Jujuy.
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Foto 91 – Nascer do sol em Lozano.
Ao voltar, o Nelson não estava tão feliz por causa das pilhas. Ele não havia encontrado
as alcalinas e teve que se contentar com pilhas normais, que ao serem colocadas na câmera
não duraram muito tempo. Prosseguimos e um pouco depois de chegamos a uma outra vila
chamada Leon encontramos um rio que provavelmente deu o nome a vila (foto 92). Poucos
metros na frente estava o Mirador de Leon, que era um daqueles mirantes para observação da
natureza (foto 93).
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Deixamos as bicicletas na parte de baixo e subimos no mirador. Tivemos uma visão
linda. De todos os lugares que eu havia conhecido, naquele momento, aquele local era o mais
belo. Foi uma sensação ma-ra-vi-lho-sa. O João gravou um vídeo no qual suas frases
principais eram: – “Viu só por que a gente pedalou mais de dois mil quilômetros? Olha só a
montanha. Que maravilha! Que beleza, que beleza”!
Como de costume, tirei uma foto de braços abertos e olhos fechados (foto 94). Senti a
magia daquele lugar. Parecia estar mais próximo de Deus. Em poucos segundos fui tomado
por infinitos sentimentos e sensações. A liberdade era uma delas. Foi de arrepiar. Meus dois
companheiros também tiraram fotos (fotos 95 e 96) e estavam com um brilho no olhar. Ficamos
ali por alguns minutos e depois seguimos imaginando as belezas que ainda viriam.

Foto 92 – Ponte sobre o rio Leon. O rio parecia apenas um córrego de tão seco.

Foto 94 – Eu no mirador de Leon.

Foto 93 – Mirador de Leon do lado direito.
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O caminho continuou espetacular e logo começaram as subidas. Pedalávamos com
montanhas por todas as partes e às vezes a estrada ficava a beira de um precipício. Fortes
emoções. Passamos por umas cabanas que eram uma espécie de hotel e logo estávamos nos
primeiros Caracoles – estrada sinuosa.

Foto 95 – João no Mirador de Leon.

Foto 97 – Belíssima estrada.

Foto 98 – Caracoles.
O João havia disparado na minha frente, o
Nelson parou para descansar nas cabanas e
eu só fui parar no meio das subidas. Comi
algumas bolachas, e como o Nelson não
apareceu, resolvi continuar subindo. Quando
montei novamente na bike não pedalei forte –
estava na subida – e cai. Levantei-me e com
mais força continuei pedalando morro acima.

Foto 96 – Nelson no mesmo local.
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Ao terminar de subir atravessei uma ponte e encontrei uma placa indicando aquela região
como patrimônio cultural e natural da humanidade (foto 99).

Foto 102 – Após descer, as ovelhas foram saciar sua sede. Havia apenas uma ovelha negra.
Ao sairmos do posto nos deparamos com uma feira campesina. Não tivemos dúvida e
fomos conferir toda a cultura daquele povo (foto 103).

Foto 99 – Quebrada de Humahuaca – Província de Jujuy.
Desci alguns poucos quilômetros e logo estava na vila de Volcan (foto 100) onde
encontrei o João parado na frente de um posto. Enquanto esperávamos o Nelson, nós
aproveitamos para descansar e tomar um refrigerante. Quando o trio já estava completo
tivemos uma grande surpresa: Ovelhas descendo a grande montanha (foto 101). Eu só tinha
visto uma cena assim em desenho animado e não pensei que fosse real. Fiquei imaginando se
teria um bode sábio lá em cima, igual no desenho do pica-pau.

Foto 100 – Vila de Volcan.

Foto 101 – Ovelhas descendo a montanha.
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Foto 105 – Cactus.
Foto 103 – Feira Campesina.
Foi literalmente uma aula prática sobre aquela região. Artesanatos, quadros e
maquetes encheram nossos olhos e nos deixaram com mais vontade de chegar a
Purmamarca. Voltamos para a estrada e pedalamos mais uns vinte quilômetros até chegarmos
ao nosso destino: A cidade histórica de Purmamarca.

Foto 106 – Vila de Tumbaya. 2034m acima do nível do mar.
Foto 104 – Estrada para Purmamarca.
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Logo que chegamos à entrada da cidade o Nelson perguntou a uma nativa se poderia
tirar uma foto dela e a resposta foi instantânea: Não. Meio sem jeito ele saiu de perto e
novamente se juntou a nós. Viramos para a esquerda e seguimos mais um pouco por uma
estrada cheia de árvores na lateral (foto 109) e com muito vento contra.

Foto 107 – Estrada.

Foto 109 – Caminho para Purmamarca.
Na entrada da cidade tiramos uma foto (foto 110) e logo chegamos à praça principal
(foto 111). Chegamos bem na hora do almoço e fomos direto para um restaurante que ficava
na praça. Um restaurante bem aconchegante, porém caro. Fizemos o nosso pedido tradicional
de bife com batatas fritas e escolhemos o refrigerante mais barato: Soda. Esperamos um
pouco e logo chegou nosso almoço. Se é que podemos chamar aquilo de almoço. Para nossa
infelicidade o bife era minúsculo, as batatas eram poucas e ruins com uma espécie de
maionese “estragada” ao lado. Para finalizar, o refrigerante que pensávamos ser soda
limonada era na verdade água com gás (foto 112). Literalmente nos demos mal e culpamos o
João por ter escolhido o refrigerante. E o pior é que pagamos caro por aquilo. Se soubéssemos
tínhamos ido a uma lanchonete qualquer e comeríamos muito melhor. Mas já era tarde,
comemos reclamando de tudo e todos e saímos para descansar na praça.
Logo que paramos para descansar tirei uma foto do Nelson, na qual ele simboliza o
que nos aconteceu no almoço (foto 113). A única parte boa do almoço é que algumas mesas
ao lado, estava uma turista loira que me chamou muito a atenção. Não cheguei a conversar
com ela, mas durante a tarde que passamos na cidade pude contemplar mais algumas vezes a
beleza dessa que foi a segunda mulher para a qual “tiro o chapéu”. Lembrando que a primeira
era a loira em Joaquim Gonzales.

Foto 108 – Entrada da cidade de Purmamarca.
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Foto 110 – Os três amigos.

Foto 112 – Água com gás que pensávamos ser soda limonada.

Foto 111 – Praça principal de Purmamarca.

Foto 113 – Nelson simbolizando o que aconteceu conosco no almoço.
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O João saiu para passear na cidade enquanto eu e o Nelson ficamos cuidando das
bikes. Quando ele voltou, foi a nossa vez de conhecer as belezas daquele paraíso perdido na
cordilheira dos andes. A cidade era pequena, cercada por montanhas de todos os lados. Suas
ruas eram todas sem asfalto e suas construções nada lembravam os grandes arranha-céus
das metrópoles. O turismo parecia ser o ponto forte, pois a cada momento chegavam e saiam
novas pessoas. A praça principal era tomada por vendedores ambulantes que disputavam
amigavelmente o comércio com as lojas ao redor. É claro que essa foi a minha visão e também
não posso deixar de comentar que a meu ver, a cidade de Purmamarca foi o ápice da viagem.

Foto 115 – Monte das Sete Cores – Purmamarca – Jujuy – Argentina.

Foto 114 - Purmamarca
Entretanto a visão mais impressionante de cidade foi quando subimos ao Monte das Sete
Cores (foto 115). Com um vento extremamente forte tiramos inúmeras fotos da cidade vista do
alto (foto 116) e com a vista privilegiada encontramos um camping que se tornou nossa posada
para a noite.
Descemos do monte e encontramos novamente o João. Peguei a bike dele e fui procurar
o tal camping. Primeiro perguntei as pessoas que me indicaram um que ficava atrás da igreja,
ou seja, na rua de trás da praça. Quando conversei com o dono fiquei sabendo que não havia
mais vagas e fui indicado a ir naquele camping que meus olhos enxergaram lá de cima do
Monte das Sete Cores. Em poucos minutos nós já estávamos devidamente instalados no
camping, com banho tomado e roupa de frio no corpo. O Vento estava tão forte que tivemos
dificuldade para armarmos as barracas. Estávamos dividindo o espaço do camping com outros
turistas, dentre os quais três jovens argentinas de Buenos Aires. Após, saímos para jantar e
encontramos um ciclo-turista argentino que já tinha se aventurado por diversos paises da
América do Sul (foto 117). Tiramos fotos e logo fomos comer em uma lanchonete barata com
um sanduíche muito melhor e mais sustentável do que aquele bife com batatas do almoço.
Ao voltarmos para o camping, conversamos mais um pouco com nossas vizinhas de
barraca e fomos dormir (foto 118), pois a temida Cuesta de Lipan seria vencida no próximo dia.
Foto 116 – Vista superior da cidade de Purmamarca.
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Infelizmente o dia havia acabado, mas aquele três de janeiro de 2008 ficou guardado em
minha memória como “mágico”. Meus olhos pareciam brilhar ao ver tamanha beleza de cultura
e natureza. Por mim, se a aventura tivesse acabado naquele dia, já estava de bom tamanho.
Mas o Pacífico estava nos esperando e é falta de educação deixar alguém esperado.

Foto 117 – Ciclo-turista argentino.

Foto 119 – Aproximadamente 70 km de pura magia.

Foto 118 – Fomos dormir com muito vento e muito barulho.
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capítulo XVI
Cuesta de Lipan e Salinas Grandes
nfim havia chego o dia mais temido. Fizemos inúmeros treinamentos na serra do mar
do Paraná simplesmente pensando nele. Era o momento de enfrentarmos a temida
Cuesta de Lipan, com seus 4170m de altitude (foto 120).

Foto 121 – Puerta de Lipan.

Foto 120 – Cuesta de Lipan, Jujuy – Argentina.
Saímos de Purmamarca após uma noite com muito vento e muito barulho do pessoal
de Buenos Aires. Eles fizeram luau, falando e cantando alto. Quem ficou mais bravo foi o
Nelson, mas nada que atrapalhasse nossa aventura. O que poderia atrapalhar de verdade era
o braço do João, pois ao acordar, ele estava inchado. Nosso amigo “mendigo mor” resolveu ir
ao posto médico, mas o mesmo ainda estava fechado. Como no dia anterior o João já havia
consultado no posto médico e a orientação foi de deixar o braço como estava, ele resolveu
seguir viagem.
Logo na saída começou uma garoa chata que logo foi embora. Exatamente às sete
horas e cinqüenta e cinco minutos chegamos a Puerta de Lipan (foto 121) aonde teve início
nosso “calvário”. As subidas sinuosas e íngremes ficaram mais difíceis quando a garoa
resolveu voltar, mas a magia daquela região ainda continuava a nos surpreender a cada curva
(foto 122).

Foto 122 – Eu e Nelson iniciando a subida.
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Aos poucos a garoa foi se tornando chuva, o frio aumentando e nós três nos
separando. O João, como já era de praxe, disparou na frente. O Nelson ficou para trás e eu
era o intermediário. Mesmo eu estando com uma roupa de pesca em cima da de pedalar, com
luvas de lã embaixo das de ciclismo e com toca antes do capacete, meu corpo inteiro tremia de
frio a cada parada para descanso. Até chegar ao topo fiz cinco paradas, sendo a primeira
depois de exatamente 8 km, contados a partir da placa abaixo (foto 125).

Foto 123 – Puerta de Lipan.

Foto 125 – 47 km para acabar o pedal.
No momento da primeira parada eu já tinha quase a certeza de que a subida teria
apenas os 20 mil metros indicados na placa e não os 40 quilômetros que haviam nos dito.
Após uns dez minutos de descanso continuei subindo e sofrendo. Eu fazia contagem
regressiva e a cada quilômetro vencido gritava: – MAIS UM, MAIS UM! Fazia zigue-zague no
asfalto para tentar diminuir a sensação da forte inclinação e quando estava prestes a parar
gritava: – EU SOU BRASILEIRO E NÃO DESISTO NUNCA! Estipulei uma meta de parar
apenas a cada meia hora, o que representava apenas três míseros quilômetros morro acima.
Com essa meta a segunda parada foi depois de ter subido 11 km, a terceira 14 km e a quarta
com 17 km. Em algum trecho, não lembro qual, um carro parou ao meu lado e perguntou se eu
precisava de algo. Respondi que não e a mulher que estava no banco do carona comentou que
o Nelson estava uns trinta minutos atrás. Avisei que a frente ela iria encontrar mais um amigo
nosso e continuei minha subida solitária. Pensei em desistir algumas vezes, entretanto esse
pensamento foi embora rapidinho, pois se eu desistisse como iria embora? O jeito era
continuar morro acima. Fiquei tão feliz quando completei os 20 km que nem quis saber se tudo
acabava logo ali na frente ou se os boatos de 40 km eram reais. Fui logo parando para comer
bolachas. Nessa hora eu comia e ficava pulando a beira da estrada para espantar o frio.
Parecia um boneco doido, igual àqueles que ficam nos postos de combustíveis.
Ao prosseguir descobri que eu já estava no topo. A alegria foi tão grande que até
esqueci de tirar uma foto junto à placa de 4170m de altitude, mas compensei gravando um
vídeo no qual eu visivelmente emocionado gritava: - GALERA. NÃO SEI SE DÁ PARA VER,
POIS ESTÁ CHOVENDO E EU ESTOU TREMENDO DE FRIO, MAS EU SUBI A CUESTA DE
LIPAN! EU SUBI E AGORA VOU DESCER.

Foto 124 – Curva.
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Foto 128 – João nos 4170m.

Foto 126 – Subida.

Foto 129 – Nelson.
Foto 127 – Mais subida.
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Emocionado e com muito frio comecei a descida (foto 130). De tanto frio que fazia eu
mal conseguia guiar a bicicleta, pois meus braços tremiam e segurar o guidão se tornou um
grande desafio. Parei algumas vezes durante a descida para tirar fotos e apreciar aquele lugar
esculpido por Deus. Ao terminar o declive tentei pedalar num ritmo forte para que o corpo
ficasse o mais quente possível. Passei por uma região chamada Saladillo, avistei uma placa
que indicava as Salinas Grandes (foto 131) e um pouco antes parei para tirar fotos de uma
capelinha à beira da estrada. Enquanto tirava fotos, dois argentinos disseram que o João tinha
seguido em frente e o mais inusitado foi uma senhora que ao me ver resolveu tirar uma foto
como se eu fosse um ponto turístico. Fiz a mesma coisa e registrei o momento exato em que
ela disparou seu flash contra a minha pessoa.

Foto 131 – Salinas Grandes – Jujuy – Argentina.
Ao continuar tive uma das visões mais lindas da aventura: Uma imensidão de sal
cortada somente pela estrada (foto 132). Sim, eu tinha chego as Salinas Grandes. Um dos
maiores desertos de sal do mundo. Nesta hora a chuva já não existia e eu nem sentia mais
tanto frio. Só pensava em aproveitar ao máximo aquele momento ímpar em minha vida. Logo
cheguei a um restaurante abandonado, feito inteiramente de sal, (foto 133) aonde encontrei o
João. Ele já tinha montado sua barraca, estava de roupa trocada e tinha chego a menos de
uma hora. O restaurante abandonado era um ponto turístico da região e sempre estava cheio
de gente, mas eu não tive o menor receio de trocar de roupa perto do pessoal. Minhas vestes
estavam molhadas e eu não agüentava ficar mais nem um minuto com elas. Conservando com
o João descobri que o frio sentido por mim não era nada se comparado com o que o ele
passou. Ao sair de Purmamarca ele estava sem capa de chuva ou blusa impermeável, sua
proteção era apenas um moletom. A medida que subia o frio aumentava. Quanto mais alto,
mais frio e mais molhado, por causa da chuva. Seus dedos estavam endurecendo e ele sentia
que estava congelando. A única solução foi não ficar parando durante a subida. Perto do topo o
motorista da uma van lhe deu uma capa de chuva rasgada, que ajudou um pouco. Ao chegar
ao topo ele encontrou dois argentinos – os mesmos que encontrei na capelinha perto das
Salinas – que o deixaram ficar no carro por alguns minutos, dando café, bolachas e uma blusa.
O próprio João confessou que poderia ter morrido de frio. Graças a Deus e aos argentinos,
tudo estava bem. Pouco tempo depois o Nelson chegou e nós três dominamos o restaurante.
Estávamos felizes por ter conseguido vencer a temida Cuesta de Lipan. Alguns falaram que
precisaríamos de um dia inteiro para subir, outros arriscaram dois dias, um senhor vestido de
gaúcho da cidade de Gral. Guemes chegou a afirmar que era impossível subir pedalando, mas
os tempos não mentem: A diferença entre a foto tirada no inicio da subida e a tirada no topo foi
de quatro horas e trinta e cinco minutos, ou seja, eu cheguei ao topo às 12h30min. Isso
contando com as paradas. Logicamente o João subiu mais rápido e seu tempo foi de 3h15min.
Por fim o Nelson dominou a montanha em praticamente 5h.

Foto 130 – Descida da Cuesta de Lipan.
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Foto 132 – Salinas Grandes.

Foto 134 – Morrinhos de sal.

Foto 133 – Restaurante abandonado feito de sal.

Foto 135 – Deserto de sal.
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Foto 136 – Eu e minha blusa voando.

Foto 138 – Hora do lanche.

Foto 137 – Momentos inesquecíveis.

Foto 139 – Os três amigos.
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capítulo XVII
Enfim as Lhamas
proveitamos ao máximo a nossa estadia no restaurante abandonado, pois dormimos
cedo, em um lugar coberto, sem passar tanto frio e acordamos um pouco mais tarde
que o habitual, saindo as 9 da manhã com destino a Susques (foto 141).

Foto 140 – Purmamarca – Salinas Grandes aproximadamente 70 km.

Foto 141 – Eu e Nelson saindo das Salinas.
O tempo estava frio, apesar do sol que já brilhava no céu, e o João receoso de sofrer
com a baixa temperatura novamente improvisou sacolas plásticas nos pés (foto 142). Sacolas
que intensificaram ainda mais o seu apelido de “mendigo mor”.
Após alguns quilômetros de reta já havíamos saindo da imensidão
branca e começamos a avisar as lhamas com seus pescoços
alongados, seus pêlos finos e longos (foto 143). Durante todo o
planejamento da viagem imaginávamos o exato momento em que
iríamos nos encontrar com esses animais de aparência tão
diferente e os primeiros encontros foram realmente especiais,
pois vimos esses ruminantes atravessando a estrada bem na
nossa frente e tivemos a alegria de tirar fotos de um filhote que
parecia ser de pelúcia (foto 144). Este praticamente foi o presente
do João, que estava completando mais um ano de vida.

Foto 142 – João, o mendigo mor, e suas sacolas nos pés.
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Um fato curioso foi quando nos deparamos com um morador daquela região vindo de
bicicleta no sentido contrário. Ao nos ver, ele deu meia volta e começou a pedalar rápido para
nos ultrapassar. Demorou um pouco para conseguir, mas o fez. Após sua proeza, ele retornou
o seu caminho normal. Como diz o ditado: “Cada louco com a sua mania”.
Fizemos uma parada rápida para comer bolachas e logo continuamos em frente. A
paisagem começou a mudar. Estávamos no meio de rochas que pareciam querer cair em cima
da gente, com cactos para todos os lados, curvas de quase 180 graus e subidas médias. Na
verdade as subidas podem ser consideradas fortes, mas para quem no dia anterior havia
enfrentado a Cuesta de Lipan, aquelas subidas eram apenas “morrinhos”.

Foto 143 – Lhama.

Foto 145 – Montanhas.

Foto 146 – Cactos.

Foto 147 – Curva.

Foto 144 – Filhote.
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Foto 148 – Subida.

Foto 150 – Igreja de Susques.

Finalizadas as subidas, fizemos nossa segunda parada para descanso, na qual eu
dormi e ronquei a beira da estrada. A partir daí foi moleza: Descemos no mínimo uns 6 km e
chegamos em Susques (foto 149). Fomos para um restaurante e depois seguimos pra aduana,
aonde não precisamos fazer nada, pois a aduana era somente para os caminhoneiros.
Como chegamos bem cedo, fomos a uma lan house mandar noticias. O Nelson foi
visitar a famosa igreja que tem mais de 400 anos (foto 150) e já fora visitada pelo falecido Papa
João Paulo II. Posteriormente o João e eu também visitamos a igreja.

Lá pelas 17 horas seguimos 4 km à frente pra dormirmos numa estação de serviço.
Chegamos na estação que tinha o nome de Pastos Chicos e como o hotel era muito caro,
decidimos ficar no posto ao lado. Descobrimos que não teríamos direito a tomar banho por
causa da escassez de água, isto é, seria nosso segundo dia sem banho. Armei a barraca em
tempo record e fui direito para o banheiro do posto aonde não tive outra escolha senão gastar
água puxando a descarga. Já aliviado, fui jantar com meus companheiros no restaurante do
hotel ao lado aonde praticamente fomos assaltados, pois pagamos cinco pesos,
aproximadamente três reais e cinqüenta centavos, por um mísero pão com queijo e presunto.

Foto 149
Susques-Arg
As expectativas eram
que essa cidade fosse
muito parecida com
Purmamarca,
mas
infelizmente a cidade
deixou a desejar.

Foto 151 – Salinas Grandes – Susques. Aproximadamente 70 km.
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capítulo XVIII

cada curva (foto 153), as montanhas de gelo estavam ficando cada vez mais próximas (foto
154) e a nossa empolgação aumentava exponencialmente. Um momento engraçado foi quando
dois cachorros avançaram primeiramente em mim e posteriormente no Nelson, que por sua vez
tem uma enorme fobia de cães e não pensou duas vezes em aumentar seu ritmo para fugir das
feras. Eu havia descoberto um jeito de fazer o Nelson andar bem mais rápido.

O Último dia na Argentina
ntes que os primeiros raios solares aparecessem, nós já estávamos na estrada. O
nosso destino era a divisa entre a Argentina e o Chile em um lugar chamado Paso de
Jama. Paso ou Passo significa passagem, mais precisamente é o ponto mais alto em
uma travessia de montanha.
Como estávamos pedalando em altitudes elevadas, o frio tornou-se um companheiro
inseparável e não demorou muito tempo para que surgissem no horizonte as primeiras
montanhas com neve, entretanto um pouco antes de avistá-las nós já havíamos passado pelo
Salar de Olaroz, que é um pequeno deserto de sal, e feito uma parada para descanso
(foto152).

Foto 153 – Paisagem.
Foto 154 – Montanhas brancas.

Foto 152 – Descansando. Ao fundo uma parte do Salar de Olaroz.
Ao pararmos para descansar estávamos com muito frio e o Nelson buscando um lugar
mais ensolarado resolveu passar reto parando um pouco mais a frente. Não demoramos a
seguir viagem e neste segundo trecho do dia eu acabei ficando atrás dos meus outros dois
companheiros, contudo fui ao meu ritmo. Enquanto pedalava solitário tirei fotos das
maravilhosas montanhas com seus cumes cobertos de gelo, curti a paisagem, refleti sobre a
vida e logo haviam se passado uns 30 quilômetros, pois ao longe avistei o João e o Nelson
fazendo a segunda parada do dia. Demorei um pouco para chegar até eles por causa da
estrada que, mesmo não aparentando, era um aclive.
Durante o terceiro trecho, Nelson e eu encontramos dois gaúchos que estavam indo
para Machu Picchu no Peru. Eles estavam em um tempra branco e pararam ao ver a bandeira
brasileira na bicicleta do Nelson. Conversamos um pouco, avisamos que mais a frente eles
iriam passar pelo João e seguimos nosso caminho. Paisagens impressionantes se revelavam a

A poucos quilômetros do
Paso de Jama encontramos dois
ciclo-turistas que estavam indo
para
Susques:
José,
um
espanhol e Ulrike, uma alemã
(foto 155). Conversamos um
pouco e descobrimos que para o
dia seguinte nós teríamos
aproximadamente uns 60 mil
metros de subidas e o restante
seria de descidas. Infelizmente o
tempo era escasso e tivemos
que nos despedir.
Passamos pela Salina
de Jama e logo entramos na vila
de mesmo nome, aonde um peruano chamado Noel parou e me deu empanadas, que eram
salgadinhos daqueles de festas, pois ele iria atravessar a fronteira onde não é permitido levar
qualquer tipo de comida. Agradeci ao peruano e com as empanadas nas mãos continuei a
percorrer os últimos metros (foto 156).
Chegando à aduana, encontramos o João e dividimos as empanadas. Enquanto
estávamos na fila para legalizar nossa saída da Argentina conversamos com o Noel, trocamos
e-mail e descobrimos que poderíamos acampar na parte de trás da aduana, entretanto não
haveria chuveiro. Foi o nosso terceiro dia sem tomar banho.
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Antes de montarmos acampamento percebemos que ao contrário de todas as
informações que nos deram, havia duas vendinhas nas quais compramos pizza, bolachas,
chocolates e balas. Praticamente às 15h montamos acampamento, trocamos de roupa e
passamos o resto da tarde na frente da aduana apreciando o movimento. Um pouco antes de
irmos dormir, lá pelas seis horas da tarde, começou a chover. Ficamos pasmos, pois a
probabilidade de chuva naquela região deserta é mínima. Fomos dormir torcendo para que no
dia seguinte a chuva desse uma trégua, caso contrário o frio seria muito forte.

Foto 156 – Eu e as empanadas.
Assim terminamos o nosso 17º dia de aventura, foram 120 km bem tranqüilos se
comparados a tudo que havíamos passado. Nossa saga das garrafas olímpicas continuava
firme e forte e a nova comitiva feita em Foz do Iguaçu também ainda estava junta.

Foto 155 – Eu, José e Ulrike.

Foto 157 – Susques – Paso de Jama.
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capítulo XIX
Frio, Subidas e Vento
ete de janeiro de 2008. Olhando para o nosso planejamento, este era o antepenúltimo
dia, no qual entraríamos em território Chileno. Ao acordarmos não estava chovendo,
porém fazia um frio enorme.
A baixa temperatura seria nosso primeiro desafio naquele dia. Logo que partimos da
aduana, começamos a enfrentar o segundo desafio: As subidas. Elas começaram desde os
primeiros metros e foram nos acompanhando durante todo o dia. Quanto mais subíamos, é
óbvio que mais frio ficava. Passamos por uma montanha deslumbrante (foto 158) e logo
alcançamos a divisa entre a Argentina e o Chile (fotos 159 e 160). Bem próximo à divisa havia
um mirante chamado Mirador de Jama no qual pudemos contemplar a magia daquela região
deserta (foto 161). Tiramos algumas fotos e continuamos nosso caminho com destino a famosa
cidade de San Pedro de Atacama. A partir deste momento eu e o Nelson nos separamos, e
como o João já havia disparado na frente, cada um seguiu pedalando solitário.

Foto 159 – Próximo à divisa.

Foto 158 – Montanha que estava ao lado da estrada.

Foto 160 – A divisa. 4320m de altitude.
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Foto 161 – Eu, com muito frio, no Mirador de Jama.
Pedalando sozinho, eu quase não acreditava que estava em território chileno. Cada
gota se suor, cada esforço quase sobrenatural, cada treinamento feito aqui no Paraná estava
realmente valendo a pena. O sonho estava se tornando realidade. Em meio ao nada eu gritava:
- “EU ESTOU NO CHILE E VIM PEDALANDO”. Passei por algumas poucas descidas,
mirantes aonde se observam os flamingos, paisagens desertas que pareciam ter saído de
filmes (fotos 162, 163, 164, 165) até que ao longe avistei o João, que estava parado
descansando, mas a recíproca não foi a mesma e ele acabou partindo sem notar a minha
chegada. Eu, morrendo de vontade de ir ao banheiro, parei quase que exatamente no mesmo
local em que o João estava, desci um pequeno morro e pronto. Sem papel higiênico tive que
improvisar com uma cueca velha que logicamente foi jogada fora. Aproveitei para descansar e
comer algumas bolachas, mas não sem antes lavar as mãos com água de uma das garrafas
que estava carregando.

Foto 162 – Neve.

Foto 164 – Flamingo.
Foto 165 – Montanhas e Lhamas.

Foto 163 – Bela estrada.
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Ao prosseguir encontrei um casal de brasileiros em um jipe. Eles me disseram que as
subidas mais íngremes ainda estavam por vir, falaram que seria muito bom conhecer a Laguna
Verde ao lado do Vulcão Licancabur e seguiram sua viagem. Não demorou muito para que eu
chegasse na parte dos aclives e quando estava terminando as primeiras subidas vi o Nelson na
parte de baixo. Esperei-o para enfrentarmos essas dificuldades juntos. Descansamos um
pouco e continuamos a subir. No intervalo de trinta minutos vencemos os três piores trechos e
depois de subir tanto chegamos a uma altitude de 4800 m. Minha respiração estava ofegante,
mas consegui gravar um vídeo no qual eu relatava a dificuldade e também a alegria de ter
chego ao topo. Durante as ultimas três subidas havíamos encontrado novamente o casal Elsa
e Billy que haviam nos ultrapassado alguns dias atrás no Chaco Argentino. Como estavam
voltando para São Paulo, nós conversamos um pouco e logo nos despedimos.
Aliviados começamos a descer com uma velocidade de no mínimo 45 km/h. Durante a
descida eu gritava: – TUDO O QUE SOBE TEM QUE DESCER! Pena que minha alegria durou
pouco, pois infelizmente a informação obtida no dia anterior de que seriam 60 km subindo e o
restante descendo não se mostrou totalmente correta. Descemos sim, entretanto foram apenas
alguns míseros quilômetros antes que o terreno ficasse plano e voltasse a subir novamente.
Não eram subidas tão íngremes, mas junto com o vento contra que começou a nos torturar, se
tornaram mais um grande obstáculo. Eu estava totalmente estressado quando paramos em
mais um mirante para observação de flamingos. Comentei com o Nelson que eu estava
chegando ao meu limite e logo continuamos nossa odisséia. A linda paisagem não fazia mais
efeito em mim e a cada pequena subida em reclamava intensamente. Para piorar, nas
montanhas ao nosso lado estava caindo uma chuva enorme que em questão de minutos
chegaria até nós (foto 166). O vento aumentava cada vez mais e por conseqüência o frio
seguia a mesma proporção, até chegarmos ao ponto em que nos deparamos com flocos de
neve. Na verdade eu não vi floco nenhum, mas o Nelson que estava menos bravo percebeu
alguns poucos flocos e gritou: – NEVE, NEVE! Demorei um tempo para entender o que estava
acontecendo e quando o fiz não havia mais flocos. Como tenho uma testemunha posso dizer
com convicção: – Eu pedalei com neve.

Continuamos por mais alguns quilômetros, encontramos uma placa que indicava a
divisa com a Bolívia (foto 167) e logo depois avistamos o vulcão Licancabur. Não pudemos
conhecer a Laguna Verde que fica ao lado do vulcão pelo motivo de que as horas já estavam
avançadas, mas em compensação começamos uma acentuada descida de aproximadamente
28 km. Durante a descida parei para tirar fotos do vulcão e das vicunas (foto 168), que são
animais muito parecidos com as lhamas, mas com o pêlo um pouco diferente.

Foto 167 – Bolívia.

Foto 168
Vicuna e ao fundo o
Licancabur.

Foto 166 – Chuva no alto das montanhas.
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Com o passar dos quilômetros a inclinação da descida foi diminuindo e nós
começamos a sofrer com o vento contra. Pedalar na direção contrária daquele vento foi uma
missão um tanto quanto árdua, pois a máxima velocidade que conseguíamos atingir era de 15
km/h – praticamente uma subida. A paisagem desértica que já havia tomado conta dos nossos
horizontes foi quebrada ao avistarmos a cidade de San Pedro de Atacama. Foi então que
acelerei um pouco, deixei o Nelson para trás e visivelmente cansado cheguei à famosa cidade
(foto 169) juntando-me ao que João estava conversando com um caminhoneiro. Quando o
Nelson chegou fomos direto para aduana, preenchemos um formulário de entrada no país e
fomos revistados. Neste momento aconteceram dois fatos curiosos: O primeiro foi que o João
teve o enorme trabalho de tirar quase toda sua bagagem da bicicleta e a revista consistiu
apenas em algumas apalpadas nas mochilas. O segundo fato ocorreu quando eu fui para a
revista deixando as “garrafas olímpicas” no chão. Uma funcionária pegou a garrafa com areia e
jogou no lixo alegando que era proibido entrar no país com areia. Eu esperei ela desviar a
atenção, disfarcei, recuperei a garrafa e a escondi dentro da minha jaqueta. Estávamos
carregando o fardo das garrafas desde o começo, com o objetivo de levá-las ao Pacifico e lá
iríamos deixá-las.

Foto 170 – Paso de Jama – San Pedro de Atacama – 160 km.

Foto 169 – San Pedro de Atacama, Chile.
Fomos então em busca de uma pousada indicada pelo caminhoneiro que encontramos
na entrada da cidade. Chegando ao lugar indicado, descobrimos que era um restaurante, mas
fomos acompanhados por uma mulher até a pousada. Pegamos um quarto pra três e na hora
do tão esperado banho a água estava gelada. Já estávamos há três dias sem banho e,
portanto eu nem hesitei em entrar em baixo da água fria. O mesmo fez o João. Entretanto
nosso amigo Nelson “playboy” ficou com “medo” da água gelada, decidindo ficar o quarto dia
sem um bom chuveiro. Fomos a pé para o restaurante e descobrimos o motivo pelo qual o
chuveiro não esquentava: A cidade estava sem energia elétrica. Jantamos literalmente a luz de
velas e voltamos em meio a escuridão. Demoramos um pouco para achar a pousada
novamente, mas com auxilio da luz que vinha do celular do João, chegamos inteiros.
Assim acabou mais um dia de viagem que a meu ver, foi o mais difícil.
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capítulo XX
A Separação dos Amigos
omeçamos o dia acabando com meu estoque de comida durante o café da manhã, pois
sabíamos que a pior parte já havia ficado para trás e agora deveríamos descer até o
Oceano Pacífico. Não tivemos tempo de conhecer as belezas naturais que circundam
San Pedro do Atacama e logo cedo já estávamos na estrada com destino a Calama.
A distância entre as duas cidades era de apenas 100 km, que no início pensamos ser
fáceis e tiramos várias fotos das formações rochosas (fotos 171, 172, 173). Contudo
descobrimos que estávamos errados quando nos deparados novamente com vários aclives.
Foram aproximadamente 30 km de asfalto até que as subidas acabassem e nesta hora o João
já estava bem na nossa frente. Durante as subidas fui sempre esperando o Nelson, tirei uma
belíssima foto de uma Vicuna (foto 174) e comecei a sentir fome. Como não tinha nada para
comer resolvi apertar o passo e tentar chegar a Calama o mais rápido possível. Deixei o
Nelson para trás e logo começaram as descidas. Com exceção da estrada, o resto era tudo
cinza, ou seja, estávamos atravessando o deserto do Atacama que é considerado o mais seco
do mundo.

Foto 172 – Estrada.

Foto 171 – Formações Rochosas na saída de San Pedro do Atacama.

Foto 173 – Valle de la Luna. Que infelizmente não conhecemos.
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Foto 174 – Lhama.

Foto 176 – A bike e o deserto.

Em minha memória tenho viva a imagem daquela imensidão cinza. Aos poucos o vento
contra foi aumentando e se tornando um zumbido constante em meus ouvidos. Ao longe eu
avistava redemoinhos de areia e de tempos em tempos sentia grãos em meu rosto. Aos
poucos a descida se tornou reta, local aonde enfrentei o maior vento contra de toda a minha
vida. Olhava para o velocímetro agoniado, pois o próprio não ultrapassava os 10 km/h. Parei
três vezes para descansar e no final demorei mais de três horas para fazer os últimos 30 mil
metros até Calama.

Foto 175
Deserto do
Atacama.

Foto 177 – Atacama, o deserto mais seco do mundo.
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Como eu não tinha nada para comer, tomei muita água para enganar o estômago e
senti um alívio tão grande ao chegar à cidade de Calama. As horas já passavam das 16
quando na entrada da cidade perguntei a uma mulher que cuidava de uma floricultura se ela
tinha visto o João. Como a resposta foi afirmativa segui em direção ao centro, mas como o
caminho era longo, resolvi voltar para esperar o Nelson. Ao encontrá-lo ele me disse que a
senhora da floricultura informou que o João foi trocar dinheiro. Imediatamente fomos para o
centro procurar uma casa de câmbio e com muita sorte encontramos o João. Nosso amigo
havia chego às duas da tarde e estava esperando a casa de câmbio abrir, pois lá o comércio
fechava de tarde e só retornava a funcionar às 17 horas. Deixamos as bikes com o João e
fomos comer algo. Compramos hambúrguer e saímos decepcionados da lanchonete, pois além
de caros, os sanduíches eram apenas pães com carne, totalmente diferente de um X-salada
brasileiro. Exaustos, Nelson e eu, decidimos ficar por Calama, porém o João seguiu
exatamente o roteiro, partindo para Sierra Gorda. Despedimos-nos, deixamos as garrafas
olímpicas com nosso amigo menos cansado, tiramos a foto que simbolizou a separação dos
amigos (foto 178) e prometemos nos encontrar em Antofagasta no próximo dia.

Foto 179 – Os 100 km mais dificieis da aventura.

Foto 178 – Última foto dos 3 amigos. Destaque para a minha cara de cansado.
Com certeza foi uma boa escolha ter ficado em Calama, pois trocamos dinheiro,
passeamos no calçadão, compramos recordações e descansamos bastante. Todavia não
posso deixar de comentar que nós fomos CUSÕES.
Um fato cômico em Calama aconteceu quando estávamos no calçadão e um palhaço
de rua começou a brincar conosco, sendo que ao final ele pediu que eu desse um beijo em seu
rosto. Fiquei meio desconfiado, mas com a insistência do artista de rua resolvi dar o tal beijo.
Foi então que ele, com uma de suas brincadeiras, virou o rosto e me deu um selinho. Argh! O
pessoal na rua caiu na gargalhada e eu obviamente sai fazendo cara de nojo.
Antes de voltarmos ao hotel em que estávamos, fomos a uma panificadora e
compramos vários pães (os pães chilenos são muitos bons) e bolachas. No fim cada um tomou
um banho quente e dormiu como uma pedra.
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capítulo XXI
Promessa não Cumprida
artimos as sete horas da manhã para que pudéssemos chegar em Antofagasta antes
do anoitecer. Logo na saída da cidade avistamos uma placa que indicava a distância
até nosso destino final: 210 quilômetros.
Estávamos tão empolgados nesse suposto último dia que aumentamos o ritmo
chegando em Sierra Gorda em aproximadamente 3 horas. Já havíamos percorrido um terço do
caminho e a única preocupação era o vento contra que sempre soprava no inicio da tarde.
Sierra Gorda está a uma altitude de 1616 m acima do nível do mar, significando que iríamos
continuar descendo o dia inteiro até atingir o oceano. Ao sairmos da pequena cidade
encontramos um trem, que provavelmente carregava minério, atravessando a região desértica
(foto 180). Atravessamos o cruzamento onde os destinos de Iquique e Antofagasta separam-se
e paramos por volta das treze horas em um raro arbusto a beira da rodovia. Descansamos e
nos alimentamos, mas na hora de continuar tivemos a desagradável surpresa de novamente
ter o vento contra como companheiro de viagem.

Foto 181 – Super pneus.
Quando chegamos a Baquedano eu me desequilibrei ao atravessar os trilhos do trem e
em segundos estava “lambendo” o chão. Graças a Deus nada de grave aconteceu. A cidade
era muito pequena e a alguns meses antes fora arrasada por um terremoto. Paramos em uma
lanchonete, descansamos um pouco e mesmo com a insistência do Nelson, para que eu
continuasse, resolvi ficar. Tirei uma foto de despedida (foto 182) e fui procurar alguma pousada
naquela cidade quase fantasma. Fui indicado a procurar o restaurante Samara e ao encontrá-lo
pude desfrutar de comida boa, um ótimo banho e uma ótima hospitalidade. Dentro do pequeno,
porém aconchegante quarto, refleti sobre tudo o que passei na viagem. Fiquei horas viajando
em minha mente, pensando como chegaria em Antofagasta, imaginando se o Nelson já teria
encontrado o João e agradeci muito, mas muito mesmo a Deus. Combinei com o cozinheiro do
restaurante que eu sairia as sete horas da manhã do dia seguinte, mesmo horário que o
próprio chegaria para trabalhar. Tinha a certeza que alcançaria o destino final antes das doze
horas, pois as experiências dos dois dias anteriores no Chile me deram a convicção de que no
período matutino o vento contra encontrasse “dormindo”.

Foto 182

Foto 180 – O trem e o deserto.

Nelson, um pouco antes de nos separarmos.

Visivelmente irritado com aquela situação decidi que iria parar em Baquedano, que
dista apenas 70 quilômetros de Antofagasta, para que no dia seguinte pudesse terminar o
trajeto sem o inconveniente vento. Durante o caminho encontramos um Alemão que estava
pedalando no sentido oposto ao nosso. Ele nos informou que faltavam poucos quilômetros até
Baquedano, tentou conversar mais um pouco e depois se despediu. Seguindo a estrada nos
deparamos com caminhões carregando pneus gigantes que são usados em outros caminhões
muito maiores (foto 181) nas minas da região. Uma das minas mais famosas, que infelizmente
não pudemos conhecer, é a de Chuquiquamata, que fica a poucos quilômetros de Calama.
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Infelizmente eu não havia cumprido a promessa feita ao João, mas isso não era
importante, pois mesmo que nos últimos dias eu tenha sido CUSÃO ao abortar por causa do
vento, na manhã seguinte eu iria completar o trajeto com menos de 24 horas de atraso em
relação ao planejamento.

capítulo XXII
Antofagasta, o destino final
pós pedalar 3100 km, faltavam apenas 73 km. Acordei bem cedo, as 5:42 h da manhã
no horário brasileiro, tomei meu suposto café que consistia em bolacha de sabor limão,
pães chilenos e água, arrumei minhas coisas e tive que esperar até as 7 horas, pois a
única pessoa que poderia abrir o portão pra mim era o cozinheiro do local, que começava a
trabalhar justamente as 7. E além do mais existia um cachorro que cuidava do local, e como já
deu pra perceber eu não me arrisco com cães ferozes.
Fiquei pensando e lembrando nos momentos da nossa aventura, e era inevitável
imaginar eu chegando sozinho em Antofagasta, mas que fique bem claro: Sozinho por opção
minha que já foi relatada em capítulos anteriores. Pensamentos estes interrompidos pelo
cozinheiro que chegou e eu nem hesitei em pegar a bike e partir ao meu destino final:
Antofagasta.
Saindo da cidade de Baquedano escutei uma voz me chamando e adivinha quem era?
Nelson, o fênix! Fiquei surpreso e perguntei o que tinha acontecido. A sua resposta foi que no
dia anterior quando nos despedimos ele prosseguiu por apenas alguns quilômetros e resolveu
voltar. Como não me encontrou pela cidade, pediu para ficar no pátio da polícia local e
entendeu que o guarda havia consentido. Comeu algo em um restaurante e ao voltar foi
expulso do local sem ter tempo de desarmar a barraca, trabalho que fez já do lado de fora. Já
estava quase anoitecendo quando ele encontrou algumas chilenas que ofereceram um quintal
de uma casa para que ele dormisse. Acordou bem cedo e me esperou na saída da cidade.
Pra quem assistiu ou leu The Lord of Rings de J.R.R. Tolkien, o que aconteceu
conosco parece até a parte em que o Frodo é ferido pela Laracna e todos pensam que ele está
morto, mas de repente lá surge ele.
Após as explicações, partimos os dois pra Antofagasta. A paisagem continuava a
mesma: Deserto, deserto e mais deserto, com alguns raros arbustos. Porém nós estávamos
descendo, sem o maldito vento contra e com a mente tranqüila. Nada mais iria nos impedir de
chegarmos ao Oceano Pacífico! Cruzamos a linha do Trópico de Capricórnio (foto 184),
passamos por Mantos Blancos, e paramos para comer algo na placa que indicava Mejillones.

Foto 183 – Aproximadamente 145 km entre Calama e Baquedano.
.

Foto 184 – Nelson e eu na linha do
Trópico de Capricórnio.
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Já devidamente abastecidos partimos pra os últimos 23 quilômetros da nossa intrépida
viagem. Bem tranqüilos e felizes chegamos rapidamente a placa que dizia: Bienvenido a
Antofagasta (foto 185), mas ainda faltavam alguns poucos quilômetros para contemplarmos o
Pacifico. Então atravessamos um trevo (a esquerda seguia para Santiago-Chile e a direita
Antofagasta-Chile), uma subidinha e na hora de descer tive a surpresa do meu segundo pneu
furado na viagem.
Nada que atrapalhasse,
porque
troquei a câmara
em menos de 10
minutos.
Agora
sim, longo trecho
em declive e...

Foto 185 – Antofagasta
“... depois de pedalarmos 3.175 km em 20 dias(João), 3.174 km em 21 dias (eu) e 2.420 km em
17 dias (Nelson), passando pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, finalmente o objetivo foi
alcançado com total sucesso: Conseguimos chegar ao Oceano Pacífico.
Não foi nada fácil, mas certamente foi a melhor viagem que já fizemos. Conhecemos
muitos lugares fantásticos, tivemos o prazer de pedalar na Cordilheira dos Andes, conhecer
salares (desertos de sal), pedalar literalmente nas nuvens a uma altitude de 4.800 m, lugares
altos e belos, novas culturas, as diferentes lhamas, neve e frio nos Andes, calor e vento contra
extremamente forte no famoso Deserto do Atacama. Atravessamos o lendário Chaco Argentino
(famoso entre outras coisas pelas temperaturas altas). Lugares realmente inóspitos, mas com
paisagens que não podemos descrever. Lembranças que guardaremos até quando nossas
memórias permitirem e uma experiência que é pra sempre: Aprender a valorizar a vida e a
quem amamos.
Ainda tivemos a felicidade de conhecer lugares históricos e turísticos, como as cidades
de Susques, Purmamarca, Volcan, enfim, a província de Jujuy na Argentina. “San Pedro de
Atacama, Calama, Sierra Gorda, Antofagasta, entre outras.”
Nelson Neto

Foto 186 – A chegada em Antofagasta foi de uma emoção imensurável.

Para quem acreditou que iríamos realizar a viagem, meu sincero agradecimento ao
apoio e voto de confiança, e quem não acreditava, eu vos digo, o mundo é imenso pra
conhecer apenas por fotos, livros, televisão e histórias, portanto façam muitas viagens, a vida
é curta!
“Embora não possamos viver tanto tempo quanto gostaríamos, pelo menos temos que
viver tão plenamente quanto podemos.”
Ficamos a tarde em Antofagasta, depois fomos de ônibus até Santiago. Conhecemos a
capital chilena no dia 11 de janeiro de 2008 e na manhã seguinte voltamos para o Brasil numa
viagem de dois dias dentro de um ônibus. Termino deixando fotos de Antofagasta, Santiago e
da viagem de volta.
Foto 187 – Antofagasta.
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Foto 188 – As bikes.

Foto 190 – Nelson no Oceano Pacífico.

Foto 189 – Eu no Oceano Pacífico.

Foto 191 – João no Pacífico, que um dia antes finalizou a aventura carregando as “garrafas
olímpicas”.
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Foto 192 – Oceano Pacífico.

Foto 193 – Antofagasta.
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Foto 195 – Palácio La Moneda, Santiago, Chile.

Foto 194 – Antofagasta e seus contrastes sociais ,La Mano Del Desierto, escultura criada pelo
artista chileno Mario Irarrázabal e La Portada acidente geomorfológico de rochas sedimentarias
e restos fósseis.

Foto 196 – Catedral de Santiago.
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Foto 197 – Subida em direção a divisa do Chile com a Argentina.

Foto 199 – A chegada em Curitiba.

Foto 198 – Lago próximo ao Aconcágua. Formado pelo derretimento do gelo.
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