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De um lado, árvores escurecidas, tiritando de frio, sobem a 
serra de picos nevados e tentam inutilmente aquecer-se ao sol; do 
outro, um imenso lago verde-esmeralda exibe seu esplendor para a 
cadeia de montanhas coroadas de neve permanente; brancos tufos de 
nuvem pincelam o infinito. Pássaros no ar a tudo observam. Planam 
suavemente. A paz e a tranqüilidade nesse trecho da estrada entre 
Jasper e Banff, no Canadá, são quebradas apenas pelo ronco 
encorpado da DR800 que, majestosamente, avança . . .  

Paisagens surpreendentes incrustadas antes e depois de cada 
curva esperam apenas que olhos curiosos se extasiem com seu 
esplendor, que mentes ávidas por emoções fortes entreguem-se à sua 
beleza e ao seu fascínio e nelas descubram o prazer e a energia da 
vida. 

Para desfrutar tanta beleza, basta-nos o silêncio da 
contemplação. É a arte de saber olhar que eterniza imagens em 
nossas lembranças. É o saborear in loco as peculiaridades de cada 
região que nos torna mais responsáveis pela preservação desse 
imenso planeta chamado Terra. Nas cidades devemos observar as 
pessoas, seus trajes, expressões, mãos, a maneira como andam e 
como se relacionam umas com as outras e com o meio; na 
arquitetura, as semelhanças com o nosso cotidiano; no campo, o 
contorno e a textura das montanhas e das árvores, o movimento das 
aves e dos animais, as nuvens no céu, a integração de cada elemento 
com a natureza. Anotar, fotografar, sentir o cheiro; registrar toda e 
qualquer informação em algum espaço na memória para que possam, 
num momento oportuno, ser acessadas e revividas.  

Nesse sentido, a fotografia exerce o magnífico poder de 
aprisionar instantes, e permite-nos, quando nos entregamos a ela, 
sentir como se estivéssemos voltando ao momento eternizado 
revivendo as mesmas emoções ou até emoções mais fortes que as 
que experimentamos no momento da foto. É a inexorabilidade do 
tempo que nos faz amar a fotografia.  

Após nos extasiarmos com a beleza de uma paisagem, 
sentimo-nos rejuvenescidos, leves e puros, com energia para 
enfrentar qualquer obstáculo. Somos dominados por uma indizível 
paz de espírito, e uma sensação de supremo bem estar. É como se 
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falássemos com Deus. Problemas parecem não existir; corpo, alma, e 
natureza se harmonizam em plenitude.  

Sempre em busca desse sentimento, procuro expandir 
minhas fronteiras. Apaixonado por um veículo que me faz sentir 
livre e mais próximo da natureza e, também, apaixonado pela arte da 
fotografia, fiz da motocicleta meu alazão e da máquina fotográfica, 
meu rifle. 

Motociclista deste os 14 anos, sempre gostei de viajar. As 
primeiras viagens de moto foram já na adolescência, com meu amigo 
Paulo Roberto Queiroz. Não eram viagens longas, freqüentemente 
descíamos ao litoral, não perdíamos as corridas de motocross em Rio 
Negro. Mesmo não tendo carteira de habilitação, nunca me intimidei 
e, graças a Deus, nunca tive problemas com a lei. Ao atingir a 
maioridade e, então, habilitado, em companhia ainda do amigo 
Paulo, fiz a primeira grande viagem: de Curitiba ao Rio de Janeiro 
pelo litoral, explorando todas as praias e pequenos vilarejos à beira 
mar. Esta foi a primeira de uma série de viagens pelo Brasil. No 
início de 95, em companhia de dois amigos, Marcelo e Gláucio, fui 
até Puerto Mont, no sul do Chile, numa viagem de 10.000 km, 
cruzando o Uruguai, Argentina e Chile. 

Com o desejo de sempre expandir minhas fronteiras, meu 
objetivo agora era ir aos Estados Unidos, comprar lá uma moto, 
cruzar o velho-oeste cavalgando e atirando por todos os lados e, num 
galope constante, chegar até Curitiba. Para esta aventura precisava 
de, pelo menos, um companheiro, outro cavaleiro, pois eu não queria 
viajar sozinho. Falei com muita gente, alguns me chamaram de 
maluco, outros mostraram interesse mas, na hora “H”, pularam fora.  

No início de 96, conversando com o Clodoaldo Turbay 
Braga, coloquei minha idéia e ele mostrou-se interessado. Decidimos 
viajar juntos e imediatamente começamos o planejamento. 

O Clodoaldo é um motociclista com muita experiência. 
Viajamos várias vezes juntos. No início de 96, com outros três 
amigos, ele foi até a Patagônia numa viagem de 15.000 km sobre a 
qual escreveu o livro “Os caminhos da grande cordilheira”. 

Viajar pelos Estados Unidos não me parecia aventura 
atraente, pretendia apenas comprar a moto e começar a descer. A 
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idéia do Clodoaldo era rodar um pouco por lá antes de voltar. Fomos 
planejando e planejando, olhando mapas daqui e mapas dali. 
Traçamos vários roteiros. Quanto mais olhávamos para os mapas, 
mais fascinados ficávamos. Um certo dia, os olhos passaram pelo 
Canadá. Começamos a sonhar mais alto. De repente, o Alasca. Por 
que não o Alasca? Por que não cruzar o Círculo Polar Ártico e atingir 
o ponto extremo desse hemisfério do planeta? Por que não chegar até 
Prudhoe Bay, na divisa com o mar Ártico? Por que não chegar à 
terra que nos era apresentada como selvagem, inóspita e indomável? 

Assim surgiu o que chamamos de Projeto Ártico 97. 
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PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO 
 

 
“Que tudo, porém, se faça decentemente e com ordem” 

Coríntios 14:40 
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A previsão inicial sinalizava para uma viagem de 
aproximadamente trinta dias, mas os cálculos mostraram logo a 
necessidade de mais tempo. Começou então a luta contra o relógio. 
Muitas idéias de roteiro, mas cada mudança impunha mais dias para 
sua concretização. Pensamos em comprar as motos no Alasca. Eu já 
havia contatado algumas revendedoras as em Anchorage e 
Fairbanks. Fui até a Receita Federal para verificar a documentação 
necessária para a importação.  

Escrevemos para vários centros de informações turísticas do 
Canadá e Estados Unidos expondo a idéia e pedindo informações 
sobre os locais por onde pretendíamos passar. Recebemos muitos 
catálogos e mapas de lugares maravilhosos. Compramos livros, 
mapas e guias dos quatorze países por onde passaríamos. Buscamos 
informações na Internet. Começamos um estudo sobre tudo o que 
existe entre Curitiba e o Alasca, para que pudéssemos traçar o roteiro 
mais completo dentro do período de tempo que agora estimávamos 
em 60 dias. 

O Clodoaldo, médico com consultório próprio, poderia 
ausentar-se despreocupadamente: sua irmã Cristiane administraria 
seus negócios. Eu consegui juntar, num mesmo período, dois meses 
de férias já vencidas. Meu irmão Wilson cuidaria dos meus negócios. 

Uma vez por semana nos reuníamos para discutir a viagem. 
O Clodoaldo levantou a hipótese de partirmos de moto de Curitiba. 
Perguntei, satirizando, se abandonaríamos as motos no Alasca. 
Voltaríamos com ela, o nosso troféu. Concordei mas para mim uma 
ausência de mais de sessenta dias estava fora de cogitação. Apesar de 
que eu estava tão empolgado com a viagem que seria capaz de 
abandonar o meu emprego para concretizá-la.  

Formávamos uma boa dupla. Todas as idéias eram sempre 
bem-vindas. Nunca se ouvia um não. Toda idéia colocada, por mais 
absurda que pudesse parecer à primeira vista, era analisada e 
discutida. 

A rota de ida já estava pronta. Começamos então a pensar no 
regresso. Várias alternativas surgiram, mas só uma coisa ficou certa: 
voltaríamos de algum lugar, com as motos, de navio ou avião. Cruzar 
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novamente a América Central e a América do Sul exigiria mais 
tempo e não nos acrescentaria muito. 

Numa noite em que estávamos reunidos no consultório do 
Clodoaldo discutindo sobre a viagem, o telefone tocou. Ele atendeu e 
começou a falar com alguém que comentou ter lido seu livro. 
Alguém que gostava desse tipo de aventura e também tinha 
dificuldades de encontrar companhia. Era o Wilton, de São Paulo 
que, por coincidência, também planejara ir até o Alasca e já tinha 
boa parte do roteiro pronto. 

No início de agosto de 1.996 aconteceria em Serra Negra, 
norte de São Paulo, o IV Encontro de Motociclismo. Era a 
oportunidade para nos conhecermos, conversar de perto sobre a 
viagem. Já de início sentimos que ele seria uma boa companhia e que 
tinha uma visão de viagem muito parecida com a nossa. Incluímos 
mais um parceiro no grupo. 

Combinamos que o Clodoaldo e eu continuaríamos fazendo 
as reuniões semanais em Curitiba e repassaríamos o discutido ao 
Wilton por telefone, e que, uma vez por mês, ou ele viria até 
Curitiba, ou nós iríamos até São Paulo. Esses encontros foram 
necessários para a definição do roteiro e, também, para que fôssemos 
nos conhecendo um pouco mais,  afinal, passaríamos mais de dois 
meses juntos. 

Como definimos sair de Curitiba de moto, começamos a 
analisar as marcas e modelos disponíveis no mercado. A moto 
deveria enfrentar todo tipo de terreno, pois enfrentaríamos muitos 
trechos de estradas sem pavimento e em más condições. Deveria ser 
uma moto de grande cilindrada e robusta, para levar nossa volumosa 
bagagem e superar facilmente os obstáculos. Deveria ter grande 
autonomia, fácil manutenção e mecânica confiável. A relação 
custo/benefício também seria considerada. Analisamos várias marcas 
e optamos pela Suzuki DR800, por ser uma moto que atendeu às 
nossas necessidades e também pelo apoio e incentivo dado pelo 
pessoal da Starmoto, revendedora autorizada da Suzuki em Curitiba. 

Em outubro, o Clodoaldo e eu compramos as motos. 
Planejáramos rodar aproximadamente 2.000 km antes da viagem 
para testá-las e nos adaptarmos a elas. Não adianta a moto ser 
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perfeita ou o piloto excelente, o bom entrosamento entre ambos deve 
ser o determinante.  O Wilton pegou a dele em dezembro. 

Nosso primeiro teste foi dia 19 de outubro, quando fomos, o 
Clodoaldo e eu, em companhia do camarada Aroldo com sua BMW 
GS1100, até Guaraqueçaba, a 170 km de Curitiba. Nesse trajeto, 
aproximadamente 70 km rodamos por estradas de terra. Por terem 
sido patroladas recentemente, ficaram muitas pedras soltas e a poeira 
foi ingrediente inevitável. Em algumas curvas, formavam-se lagoas 
de pedra onde as motos entravam dançando e, para vencê-las, 
batíamos marcha, acelerávamos fundo e seguíamos em frente. 
Lembramos do rípio a caminho do Ushuaia. Em algumas retas, 
também com pedras e buracos, cheguei a atingir 140 km/h. Não foi 
um ato irresponsável, precisávamos testar a resistência e o 
comportamento da moto em todas as situações. Alguns relatos de 
viagens com motos de outras marcas mencionavam quebra de chassi. 
Sobre as DR800 não encontramos registro, então, tínhamos que ser 
rigorosos nos testes. 

Chegamos em Guaraqueçaba cobertos de poeira. 

No dia seguinte, minutos antes da hora aprazada para o 
regresso, começou uma chuva forte. Um olhar sinalizou que ninguém 
estava disposto a respeitar os caprichos da chuva. Fizemos o 
caminho de volta abaixo de água e no meio de muita lama. As motos 
superaram expectativas. Adaptamo-nos muito bem a elas. Nesse 
passeio, o único problema que tive foi com o aro da roda traseira: 
entortou.  

Toda quinta-feira à noite, nosso grupo de motociclistas 
reúne-se para jantar e atualizar as notícias. É uma confraternização 
gostosa, a que comparecem várias pessoas. Em uma dessas reuniões, 
chovia muito. Havíamos combinado jantar em Ponta Grossa. Em 
função da chuva, compareceram apenas o Câmara com sua BMW 
K1, o Carioca com uma CB750 Indi, eu e a Andréia, minha 
namorada, com a DR800. Foi a primeira viagem de moto da Andréia. 
Um bom teste para ela: uma viagem à noite, debaixo de muita chuva 
e com muito movimento na estrada, principalmente de caminhões. 
Inicialmente achei a luz da DR800 adequada, apesar de não estar 
enxergando quase nada. Achava que era devido à chuva e ao 
movimento intenso de carros, mas quando o Câmara encostou com 
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sua K1 ao meu lado, pude perceber que a luz da DR800 deixava a 
desejar. Mais um reforço para a idéia de não viajar à noite. 

No dia 2 de novembro, o Clodoaldo e eu rodamos 
aproximadamente 180 km saindo de Curitiba e passando por 
Bocaiúva do Sul, Tunas e Rio Branco. Sessenta por cento desse 
percurso em estradas de terra e trilhas dentro de fazendas, em meio a 
muita lama. Passamos pelo Parque Nacional de Campinhos, a 63 km 
de Curitiba, de uma beleza natural exuberante, com várias grutas, 
sendo que uma delas merece destaque, a dos Jesuítas, com 1.500 
metros de extensão. Essa região na serra do Açungui é maravilhosa 
mas poucos a conhecem, apesar de estar no quintal de nossas casas. 
Além de um ótimo teste, conhecemos uma região aprazível.  

A data de início da nossa viagem ficou definida após termos 
decidido estar no Alasca no dia 21 de junho de 1.997, o dia mais 
longo do ano. Descobrimos pela internet que nessa data seria 
realizado o Primeiro Encontro de Motociclismo no Topo do Mundo. 
Os participantes do encontro fariam um passeio de Fairbanks até 
Prudhoe Bay, coincidentemente a cidade localizada no extremo 
norte, que era o nosso objetivo maior. Resolvemos participar do 
encontro e, para isso, seguindo nosso roteiro, teríamos que sair de 
Curitiba no dia 24/04, e chegar em Fairbanks até o dia 20/06.  

Decidimos pegar um barco de Bellingham, divisa dos 
Estados Unidos com Canadá, até Skagway, no sul do Alasca. Esse 
trecho é feito às sextas-feiras, com saída às 18 horas e chegada em 
Skagway na terça-feira por volta das 2 horas. Pelo nosso cronograma, 
deveríamos embarcar em Bellingham no dia 13/06. Optamos por 
fazer o trecho de barco; primeiro, porque faríamos por terra o 
caminho na volta e, segundo, porque teríamos um merecido descanso 
depois de 50 dias de viagem e aproximadamente 20.000 km 
percorridos. Nesses quatro dias de viagem a bordo, passaríamos por 
fiordes com paisagens, segundo pesquisamos, de tirar o fôlego, num 
trecho que é conhecido como Passagem Interna para o Alasca, e que 
não pode ser perdido. Teríamos a oportunidade de conhecer muitas 
pessoas, o que compensaria, de certa forma, o isolamento dos 50 dias 
dentro do capacete. Tivemos que fazer a reserva e o pagamento do 
barco antecipadamente. 
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O amigo Erasmo  da Silva Azevedo, que com o grupo de 
motociclistas Rúpio Negro fez diversas viagens de moto pela 
América do Sul, emprestou-nos mapas e guias e deu-nos boas dicas 
sobre alguns países por onde passaríamos. Por seu intermédio 
obtivemos um contato em Cartagena para a travessia entre a 
Colômbia e o Panamá. Entre os dois países, apesar de existir ligação 
por terra, não existem estradas. Também não existe um serviço 
regular, apenas barcos particulares operam por ali. Combinamos a 
data de chegada. 

Com os passaportes em ordem, e com o apoio das amigas 
Claudia e Petra, tiramos os vistos do Canadá e dos Estados Unidos. 
Dos demais - Panamá, Honduras, Guatemala e México - fomos 
obtendo pelo caminho. 

Junto ao Automóvel Clube do Brasil fizemos a Carteira de 
Habilitação Internacional, que é exigida nas viagens ao exterior. 

Da moto é exigido o tríptico, documento que pode ser obtido 
junto ao Automóvel Clube do Brasil. Para consegui-lo, é necessária 
uma carta de fiança de um banco no valor da moto. Esta carta só é 
conseguida se for feito um depósito em garantia, no mesmo valor. 
Decidimos viajar sem o tal documento, apenas com o Certificado de 
Registro e Licenciamento emitido pelo Detran. 

A fase de planejamento da viagem foi, sem dúvida, a mais 
difícil. Estudamos as três Américas com o objetivo de conhecê-las 
bem e de construir não o menor roteiro mas o mais rico. A 
dificuldade surgia no momento de tirar do roteiro os locais por onde, 
por falta de tempo, não passaríamos ou passaríamos rapidamente 
pois, para conhecer tudo o que havia de interessante próximo à nossa 
rota, levaríamos pelo menos um ano, e só dispúnhamos de 75 dias, 
nosso novo limite. 

A definição da bagagem também não foi tarefa fácil. 
Enfrentaríamos algumas regiões de calor escaldante e outras de frio 
intenso. Não poderíamos nos deixar intimidar pela chuva ou por 
qualquer outra mudança de clima. Teríamos que levar roupas para 
todas as situações. Resolvemos levar barraca e equipamento de 
camping, pois passaríamos por regiões com poucos recursos e, no 
caso de qualquer problema, estaríamos abrigados. Também algumas 
peças essenciais de reposição e equipamento fotográfico. Não 
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poderia faltar nada, mas também repelimos os excessos. Projetamos 
alforjes especiais para levar nossos 60 quilos de bagagem. Os 
alforjes foram confeccionados pela amiga Cristina, da Alphamayo.  

Através do João Luiz e da Nádia, da Starmoto, obtivemos 
alguns colaboradores importantes: a Motul forneceu-nos, além de um 
óleo especial para esse tipo de viagem, lubrificantes para corrente e 
tirerepair; a Michelin forneceu-nos pneus especiais para longas 
distâncias; a Yaesu, rádios PX; e a Spidi, macacões e luvas goretex. 
Conseguimos também o apoio da Nutrimental que abasteceu nossa 
provisão dando-nos comida concentrada; e da Acampar, que nos 
forneceu além de todo o equipamento de camping, roupas e botas 
especiais para o frio.  

Ficamos algum tempo sem contato com o Wilton e, em 
fevereiro, quando consegui falar com ele, disse-me que não iria mais 
conosco pois não poderia sair na data que havíamos definido. Foi 
uma baixa significativa. Para uma viagem como esta, o ideal seriam 
três pessoas, pois, num momento de discordância, o terceiro 
desempataria. Além do que o Wilton parecia ser um bom 
companheiro. Felizmente o Clodoaldo e eu estávamos bem 
entrosados e tínhamos uma forma de pensar afinada, dificilmente 
teríamos problemas.  

No planejamento da viagem, todos os detalhes são 
importantes, não poderíamos esquecer-nos do lado espiritual. 
Mandamos rezar uma missa pedindo a proteção divina, e as orações 
sempre nos acompanhariam. Minha mãe deu-me vários folhetos com 
orações a Santa Rita de Cássia e a Nossa Senhora.  

Nosso objetivo estava bem definido e tudo estava bem 
planejado, mas, no fundo eu sentia que a viagem teria ainda outro 
propósito, algo que eu desconhecia, mas sentia que aconteceria e 
traria mudanças na minha vida. 
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SAINDO DO BRASIL 
 

 
“Malucos somos nós que ficamos aqui e não vamos com eles!”  

Pedro Carlos Hartmann 
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24/04 Curitiba - Ponta Grossa  104 km  
 

Curitiba, 24 de abril de 1.997. Apesar de estar me 
preparando há quase um ano, ainda ficou muita coisa para o dia de 
hoje. Na empresa onde trabalho passei as últimas atividades para o 
Brasil e para o Alexandre; passei minhas contas pessoais para o 
Wilson, meu irmão; comprei algumas ferramentas que faltavam; 
conferi várias vezes a bagagem; fui ao aeroporto apanhar a Eloá, 
minha filha que veio de Londrina onde mora com a mãe. Demos 
algumas entrevistas para jornais que não estavam programadas. Foi 
um dia agitado. 

À noite, no coquetel de despedida oferecido pela Starmoto, 
estavam presentes todos os amigos e parentes mais próximos, além 
da imprensa a quem tivemos que contar várias vezes os detalhes do 
nosso projeto. Algumas pessoas nos chamavam de loucos; outros, de 
audazes, corajosos. Ouvi até um “irresponsáveis”. Enquanto alguém 
nos chamava de malucos, ouvi o Pedro da Acampar dizer: “Malucos 
somos nós que ficamos aqui e não vamos com eles!” Esta frase ficou 
gravada em minha memória. 

Durante todo o tempo, minha filha Eloá, minha namorada 
Andréia e sua filha Rubiane, que também considero como filha, 
estavam agarradas a mim com os olhos cheios de lágrimas - para não 
dizer aos prantos - mostrando os sinais da saudade pelo tempo que 
ficaríamos separados. Meu amigo Helio Kumata deu-me como 
amuleto uma moeda de iene que trouxera do Japão. Levei-a no 
chaveiro com a chave da moto.   

Na hora da saída, muita emoção e um grande sentimento de 
alegria por estar iniciando a viagem, misturado com a saudade dos 
que ficavam que também já brotava em meu coração. Toda aquela 
multidão nos aplaudindo, acenando e transmitindo seu apoio; o 
barulho das sirenes das motos da Polícia Rodoviária que nos 
escoltou; o ronco das motos dos amigos que nos acompanhavam; e a 
luz forte da equipe de reportagem fazia tudo parecer um sonho. Era 
na verdade o início de um sonho, de um grande sonho que começava 
a se concretizar. Foi uma festa maravilhosa e comovente. Eu não 
esperava o apoio de tanta gente. 
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Com a emoção, o sentimento de que uma nova fase em 
minha vida estava começando. Senti até um pouco de medo pois, 
analisando a forma como havia organizado tudo, parecia que eu 
estava preparado até para a morte. Deixei com meu irmão 
documentos, escrituras de imóveis e aplicações financeiras. Fiz até 
um seguro de vida em nome dos meus pais, da Eloá e da Andréia. 
Tirei imediatamente esses pensamentos da cabeça. 

Fomos acompanhados pelos amigos motociclistas até a saída 
da cidade, e estes seqüencialmente nos ultrapassavam, davam seu 
último adeus e ficavam para trás, até que ficamos apenas o 
Clodoaldo e eu nos primeiros quilômetros de nossa viagem. Eu 
experimentava aquela sensação de bem-estar e euforia sentida no 
primeiro momento de um relacionamento, no primeiro momento de 
uma conquista. Na memória vieram lembranças das pessoas que 
foram importantes durante toda a minha vida. Senti uma vontade 
enorme de compartilhar aquele momento com cada uma dessas 
pessoas. 

Planejáramos ir até Ponta Grossa. O céu estava límpido. As 
estrelas, piscapiscando, prometiam a cumplicidade de um longo 
convívio. Eu seguia na frente acompanhando pelo retrovisor o farol 
da moto do Clodoaldo que de repente sumiu. Parei, esperei um 
pouco, peguei o rádio e tentei comunicação, mas os rádios não 
estavam na faixa combinada. Logo em seguida passou o Anderson, 
um amigo que estava indo de carro até Ponta Grossa, e disse que 
meu companheiro estava sem gasolina. 

Voltei para encontrá-lo e, brincando, perguntei:  

- É com você que terei que viajar por quase três meses? 
Depois de tantos preparativos, acabamos dominados pela ansiedade e 
nos esquecemos de coisas básicas: abastecer e sintonizar os rádios na 
mesma faixa.  

Continuamos até Ponta Grossa. Todos queriam, de alguma 
forma, participar da nossa aventura: o amigo Sebastião, da Dellana 
Seguros, fez questão de providenciar o hotel onde pernoitamos. O 
Clodoaldo tem uma facilidade enorme para dormir, encosta a cabeça 
no travesseiro e dorme na hora. Estávamos conversando e, de 
repente, me vi falando sozinho. Eu demoro um pouco mais. Apesar 
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do cansaço, o elevado estado de expectativa e o ruído provocado 
pelo sono profundo de meu companheiro não me deixavam dormir. 

 

25/04 Ponta Grossa - Campo Grande 940 km 

 

Ao acordar pela manhã, percebi que um dia convidativo nos 
aguardava. Saímos cheios de energia e tomados pela euforia. Os 
motores das DR800 roncavam alto. A velocidade também um pouco 
acima do limite, pois planejáramos para esse dia chegar a Campo 
Grande. Teríamos que percorrer 940 km. Não demorou muito e 
fomos apanhados pelo radar da Polícia Rodoviária Federal. 

- Vocês estão acima do limite de velocidade, e creio que já 
conhecem a penalidade! - disse o tenente. 

 - Mas, seu guarda, estamos iniciando uma viagem até o 
Alasca! Temos muito chão para rodar e não temos tempo a perder, 
principalmente aqui em nossa casa! - retruquei.  

- O quê!? Alasca!? E dá pra ir de moto até lá!?  

Sei que depois de muita conversa os policiais acabaram 
empolgados com a nossa aventura e, querendo de alguma forma 
participar, disseram: 

- Muito bem! Vocês estão liberados. Podem contar com o 
apoio da Polícia Rodoviária Federal no que for preciso. Mas 
procurem não ultrapassar muito os 120 Km/h! (O limite que nos 
estabeleceram). 

Aliviados nos despedimos e seguimos viagem, enquanto 
eles, pelo rádio, comunicavam a seus companheiros que estávamos 
na estrada.  

Entrando no estado de São Paulo, indo em direção a 
Presidente Prudente, fomos mais uma vez apanhados pelo radar, 
desta vez pelo da Polícia Militar de São Paulo. O Sargento que nos 
apanhou disse não ter nada a ver com a Polícia Rodoviária Federal e 
que teria que nos autuar. Não se deixava sensibilizar pela nossa 
história. Após muita conversa, fomos liberados mas alertados de que 
não teríamos outra chance.  
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Entrando no Mato Grosso do Sul, paramos numa 
churrascaria na beira da estrada. Delicioso o churrasco! Degustei 
calmamente cada pedaço de carne, as saladas, o arroz e o feijão, 
sentindo o sabor e a textura de cada alimento, pois sabia que por um 
longo tempo não comeríamos nada parecido e que a comida que nos 
aguardava não seria das melhores.  

Novamente na estrada, estávamos sendo assados por um 
causticante sol. Por sorte, uma nuvem apareceu para nos proteger e 
uma leve chuva, que durou poucos minutos, refrescou-nos um pouco. 

No final da tarde, quando estávamos a uns 150 km de Campo 
Grande, minha moto começou a dançar. Pneu furado! Para não 
perder muito tempo, coloquei rapidamente um tirerepair - um spray 
com espuma que serve para tapar pequenos furos e encher o pneu – 
mas, com a mesma rapidez, veio a decepção: espuma vazando por 
todo lado. Por sorte estávamos a uns 500 metros de uma borracharia. 
Empurrei a moto até lá, desmontei o pneu e verifiquei que o bico da 
câmara-de-ar havia deslocado. Montei então a câmara-de-ar reserva e 
seguimos viagem. 

Chegamos em Campo Grande à noite. Enfrentamos o trânsito 
tumultuado, característico das cidades grandes. Nos sinaleiros onde 
parávamos, os curiosos, vendo aquelas motos enormes com toda 
aquela bagagem, puxavam conversa: 

 - Ei, gringos, de onde vocês são? 

- Não somos gringos, somos curitibanos indo até o Alasca. - 
respondíamos. 

- Até onde? Alasca? Vocês devem estar loucos! - faziam cara 
de quem não sabia onde era exatamente o Alasca, mesmo assim nos 
chamavam de loucos. 

O sinaleiro abria, o trânsito fluía e eles se despediam 
desejando-nos boa sorte. 

Ficamos em um hotel no centro da cidade. Fomos a um 
supermercado próximo para comprar os ingredientes para o jantar. 
Optamos, desde o início, por uma viagem econômica e sem 
extravagâncias, mas com refeições balanceadas e nutritivas.  
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Um pequeno passeio a pé serviu para que movimentássemos 
as pernas. Alguns exercícios no final do dia eram fundamentais, pois 
passávamos o dia todo praticamente imóveis, sentados sobre as 
nádegas. 

 

26/04 Campo Grande – Cáceres  914 km 

 

Procuramos uma revendedora de motos para comprar a 
câmara-de-ar de que eu precisava. Na revendedora Suzuki, embora 
não dispusessem da peça em estoque, muito atenciosos, pediram que 
aguardássemos tomando um café e contássemos detalhes da viagem, 
enquanto eles providenciavam a câmara. Ficaram encantados com o 
projeto. Tiraram fotos ao nosso lado, junto das motos, para colocá-
las num painel de histórias de aventuras. Em pouco tempo chegaram 
as câmaras-de-ar que nos foram oferecidas como presente.  

De Campo Grande até La Paz, na Bolívia, estudamos três 
rotas: a primeira, via Corumbá e Santa Cruz, acompanhando o Trem 
da Morte; a segunda, mais ao norte, passando por Cáceres, San 
Matias e Santa Cruz; e a terceira, passando pelo Acre saindo 
diretamente em La Paz, cruzando a Cordilheira Real. Optamos pela 
segunda por representar maior desafio, e por não termos encontrado 
nenhum relato de alguém que já tivesse feito tal trajeto.  

Andando sempre forte, nessa manhã estabelecemos nosso 
recorde de velocidade rodando 304 km em 2 horas e 45 minutos. 
Para o estilo da moto e para o volume de carga que levávamos, foi 
uma média significativa. A DR800 tem um tanque de combustível de 
24 litros, e faz entre 18 e 20 quilômetros por litro, o que nos permitia 
rodar mais de 400 quilômetros sem abastecer.  

Em Rondonópolis, paramos para abastecer e almoçar. 
Encontramos uma família de curitibanos que viajava pelo Mato 
Grosso. A emoção de encontrar conterrâneos longe de casa é 
gratificante. Com eles compartilhamos algumas fotos e deles 
recebemos uma mensagem de sucesso. 

Fomos apanhados por uma forte chuva que serviu para testar 
a impermeabilidade das nossas roupas, botas e luvas. Ficamos 
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tranqüilos, pois tivemos uma prova de que estaríamos bem 
protegidos.  

Planejáramos pernoitar em Cuiabá. O final da tarde 
convidativo incitou-nos a ganhar tempo e seguir até Cáceres. 
Passamos então  pela parte norte do pantanal mato-grossense, num 
trecho de 215 km. A noite foi chegando. Encantado com o 
movimento ruidoso das aves procurando abrigo só me dei conta da 
estrada quando o farol da moto mostrou-se ineficiente para iluminar 
o asfalto escuro e sem sinalização, mas eficiente para atrair nuvens 
de mosquitos que prejudicavam ainda mais a visibilidade.  

Paramos num posto de gasolina para abastecer e eliminar a 
crosta de mosquitos que tapava a lente do farol e a viseira do 
capacete. Um pastor que pregava na região e também na selva 
boliviana informou-nos que a estrada de acesso à Bolívia, via San 
Martin, por onde planejáramos entrar, estava totalmente inundada em 
função das fortes chuvas dos últimos dias. Teríamos que entrar via 
acampamento do Exército Brasileiro um pouco mais adiante.  

Chegamos ao Hotel Turbo, na entrada de Cáceres, após rodar 
914 km. A cozinha do restaurante do hotel já estava fechada. 
Cansados, decidimos por um lanche rápido no hotel. O garçom, para 
nos consolar, disse que no dia seguinte poderíamos saborear um 
delicioso café intercontinental.  

 

27/04 Cáceres - San Inácio  435 Km (331 terra) 

 

Mesa recheada de frutas, doces e sucos encheram-nos os 
olhos e também o estômago. No terceiro dia de viagem partimos em 
direção a San Inácio na Bolívia. 

Seguíamos fascinados acompanhando o amanhecer. 
Exuberantes a fauna e flora pantaneira. Em meio ao verde da 
vegetação que cobria os lagos, destacava-se o branco dos bandos de 
garças. Alguns animais de pequeno porte, rápidos, desafiavam a 
perigosa travessia pela estrada. Ouvíamos o canto das aves ainda 
alvoroçadas pelo amanhecer. Nesse trecho, o asfalto nos 
acompanhou por 104 km, até Porto Espiridião, onde paramos para 
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tomar água, pois o forte calor já nos castigava, mesmo pela manhã. 
Resolvemos levar uma garrafa de água de um litro e meio cada um, 
que colocamos no top-case, uma maleta de fibra bastante resistente e 
com faixas reflexivas que se encaixa no bagageiro da moto.  

Como despedida do nosso país, surgiram os primeiros 
quilômetros de estradas de terra, uma prévia do que nos aguardava 
na Bolívia. Alguns tuiuiús cortavam a nossa frente e, com o suave 
balançar das asas, pareciam nos desejar boa sorte. 

Nessas estradas a moto pulava como um cabrito. Andamos 
os primeiros 56 km e paramos para abastecer no Posto 56, o último 
posto de gasolina no lado brasileiro, já no meio de uma densa selva. 
Um pouco mais adiante, paramos para tirar algumas fotos da estrada 
que estava muito ruim, com muitos buracos, pedras e poeira. A 
conservação das estradas no sul do país não é muito boa, imagine, 
então, uma estrada de terra ligando o nada a lugar nenhum, com 
pouco movimento e, ainda, após a estação de chuvas. São poucos os 
que se aventuram a passar por ela. Quando abrimos o top-case, uma 
grande surpresa: as garrafas de água haviam partido molhando tudo o 
que estava dentro dele. Eu tive que jogar fora vários filmes para 
máquina fotográfica. Por sorte eram filmes sem uso, não perdi 
nenhuma foto. 

Continuando, chegamos a Fortuna onde fica o acampamento 
do Exército Brasileiro. Os soldados comentaram que os poucos 
motoristas que por ali passam reclamam das propinas que têm que 
dar para o exército boliviano, e da burocracia para passar pelas 
cancelas que aparecem freqüentemente nas estradas. Nós já tínhamos 
conhecimento desse fato, mesmo assim ficamos apreensivos. Fomos 
também informados de que, por sermos brasileiros, não 
precisaríamos de nenhuma documentação especial para entrar no 
país ou dele sair com as motos. 
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BOLÍVIA 
 
 

“Mana Suya, Mana Lhuia, Mana Quella” 

Ditado Quechua que significa: 

“Não matar, não roubar, não mentir” 
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A cada novo país, novos desafios. Na Bolívia teríamos inicialmente 
os difíceis 800 quilômetros até Santa Cruz de La Sierra e, depois, a 
Cordilheira dos Andes. 

Passando por trilhas dentro de uma fazenda entramos na 
Bolívia. A estrada que até então era ruim tornou-se péssima. Em 
alguns trechos pedras e poeira; noutros, lama e água. Para cruzar os 
rios não existiam pontes, foram levadas pelas águas das chuvas; 
vigas de madeira testemunhavam a destruição. Para um carro até que 
é fácil passar, pois as quatro rodas ficam apoiadas nas vigas, não têm 
como virar e até pode-se parar durante a travessia. De moto é mais 
complicado: se você tiver que apoiar o pé, cairá no rio. Para evitar 
um banho desnecessário, é preciso respirar fundo, alinhar a moto, 
acelerar forte e concentrar-se para não sair do trilho.  

Nas baixadas, a água da chuva formou enormes lagoas. 
Cruzamos afoitos sem conhecer-lhes a profundidade exata. Em 
algumas delas a água atingia o banco da moto. Era preciso entrar 
firme e acelerando fundo para não ficar entalado dentro delas, e 
cuidando para o motor não morrer, pois se isto acontecesse entrava 
água pelo escape causando um calço hidráulico, o que poderia 
interromper a viagem. No meio dessas lagoas a moto pulava como 
um cavalo xucro. 

Num trecho de estrada muito ruim, tentei desviar uma lagoa 
seguindo um caminho pela direita e fiquei com a moto encravada na 
lama. Tive que tirar toda a bagagem e, mesmo assim, para 
desatolarmos a moto, não foi nada fácil. Perdemos muito tempo. 

Numa entrada de lagoa existia muita areia solta. O 
Clodoaldo que vinha forte, descuidou-se e foi para o chão. Os 
tombos eram inevitáveis. Não houve nenhum problema, apenas uma 
parada forçada e a comemoração do primeiro tombo. 

Estávamos no meio da selva boliviana e, por vezes, 
encontrávamos animais selvagens e até cobras cruzando a estrada. 

Essa região é conhecida como Circuito das Missões dos 
Jesuítas. Vai da fronteira brasileira até Santa Cruz de La Sierra por 
uma pequena estrada de terra com aproximadamente 800 km. Suas 
principais atrações são as igrejas de arquitetura incongruente. 
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As poucas cidades existentes nesse circuito surgiram no final 
do século XVI e início do século XVII, a partir de acampamentos das 
missões jesuíticas que, além de levar a voz de Cristo aos indígenas, 
tinham como objetivo colonizar a região. Em função dessa 
colonização, noventa e cinco por cento da população boliviana é 
constituída de católicos romanos, embora o catolicismo tenha 
deixado de ser a religião oficial do país desde 1.965. 

San Matias Velasco, a primeira cidade na fronteira boliviana, 
próxima a Cáceres no Mato Grosso, ficou apenas em nossos planos. 
Tivemos que desviar a rota por causa da chuva.  

Passamos pela pequena cidade de San Rafael Velasco, de 
onde sai uma estrada em direção ao sul e vai até San José Chiquitos, 
a 125 km de distância, onde há uma igreja muito bonita em forma de 
vela. San José Chiquitos fica na metade do caminho entre Corumbá e 
Santa Cruz, por onde passa o Trem da Morte. 

As próximas cidades por onde passamos foram San Miguel 
Velasco e Santa Anna. Na entrada de cada cidade existiam barreiras 
do exército boliviano, onde cobravam uma espécie de pedágio, 
dependendo da cara do freguês. Pela nossa cara, pagávamos 5 
dólares. Uma corda suja ou um galho de árvore atravessando a 
estrada forçava a parada, e, então, a mordida vinha com certeza. Os 
jovens soldados, com um sorriso cínico no rosto, não perdoavam. 

Já era noite quando chegamos a San Ignacio, completamente 
sujos e cobertos de lama e poeira. Foram mais de 12 horas para 
percorrer 435 km, sendo que 331 foram fora do asfalto. Ficamos no 
Hotel Palace em frente à praça principal. O hotel era de propriedade 
de Dona Érica, indicado pelo pastor que havíamos encontrado na 
noite anterior, antes de Cáceres. No hotel encontramos alguns 
brasileiros e pudemos perceber que a cidade estava cheia deles. 
Ninguém comentou ao certo o que fazia ali, num lugar tão distante e 
isolado.  

Fomos jantar em um restaurante no outro lado da praça. A 
comida foi uma surpresa: tempero bem brasileiro. Esperávamos coisa 
pior. Ficamos numa mesa à beira da calçada de onde observávamos o 
movimento das pessoas após a missa. Uma bandinha tocava valsa no 
coreto enquanto as pessoas circulavam pela praça. As mocinhas, no 
sentido horário e os rapazes, no sentido anti-horário. A cada 
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encontro, uma troca de sorrisos e galanteios. Parecia uma cena tirada 
da história dos anos 50 ou 60. As roupas utilizadas, principalmente 
pelas mulheres, também pareciam ser da mesma época. 

A cidade não tinha ruas asfaltadas, apenas um calçamento 
em volta da praça. O asfalto mais próximo a 400 km, não era 
empecilho para que carros novos transitassem por ali e, na noite de 
domingo, bem limpos. As pessoas, principalmente as mulheres, bem 
vestidas e muito bem maquiadas, numa elegância que destoava da 
simplicidade da cidade. Duas moças num gol novo e todo 
incrementado passaram várias vezes ao redor da praça lançando 
olhares fulminantes aos dois estranhos, tentando seduzi-los. E quem 
resiste? 

 

28/04 San Ignacio Velasco - Santa Cruz  500 km ( 280 terra) 

 

Amanheceu chovendo. Toda a poeira transformara-se em 
lama. A cidade estava uma imundície. Veio então a preocupação: se 
sem chuva já foi difícil, imagine chovendo! 

No único posto de combustíveis da cidade não havia 
gasolina. Informaram-nos que poderíamos encontrá-la, vendida em 
galões, no armazém La Econômica que de econômica só tinha o 
nome, pois o preço era 50 por cento acima do normal. Depois 
descobrimos que, quando a gasolina chega ao posto, é repassada ao 
dono do armazém que a vende com um pequeno lucro. É a máfia da 
gasolina. Enquanto um segurava o funil e uma camiseta velha que 
servia como filtro, o outro abastecia com o galão que o rapaz do 
armazém jurava ser de 20 litros. Desses galões de 20 litros eram 
necessários dois para completar o tanque da moto com capacidade 
para 24 litros. 

Fomos à aduana fazer os trâmites de entrada no país, onde 
nos atenderam muito bem, com certa agilidade e sem nenhuma taxa 
extra. Uma grata surpresa. Da aduana uma moça nos acompanhou 
até ao controle de veículos para fazer os documentos de importação 
temporária das motocicletas, onde também fomos muito bem 
atendidos. 
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Seguimos pela precária estrada de terra que corta a densa 
floresta até chegarmos a San Javier, a mais antiga das missões, 
fundada em 1.692. Estávamos famintos. Fomos ao único restaurante 
da cidade onde começamos a sentir o drama da alimentação. Como 
entrada veio o que seria uma canja: um prato de água quente com um 
pedaço de frango ainda cheio de penas. Apesar da fome, não tive 
estômago para provar. O prato principal foi arroz, batata e frango 
ensopado sem sal e com um forte gosto de coentro e do enxofre que 
vem da água. Normalmente não sou enjoado para comer, mas aquela 
comida era intragável. Como levávamos algumas barras de nutri para 
emergências, achei que era um bom momento para lançar mão delas. 

No caminho até Santa Cruz passamos inicialmente por 280 
km de estradas em péssimas condições onde encontramos buracos, 
pedras, areia, terra fofa, cascalho, água e lama. Nas curvas, piscinas 
de pedras soltas seguravam as motos e, numa dança sem nenhum 
ritmo, lutávamos para nos manter sobre as motos e não beijar o chão. 
Nos últimos 220 km, agora com asfalto, a estrada melhorou, mas 
ainda estávamos dentro da floresta boliviana onde encontrávamos 
freqüentemente cobras, algumas mortas na tentativa de cruzar a 
estrada. 

Cruzamos várias barreiras do exército até Santa Cruz, mas 
não tivemos problemas. Apenas apresentávamos os passaportes e 
seguíamos em frente sem ter que dar nenhuma propina. 

Próximos a Santa Cruz passamos por uma ponte de 
aproximadamente 2.000 metros, mão única, construída inicialmente 
para passagem de trem. Hoje ela é compartilhada com os carros, 
mostrando a precariedade da rede viária do país. 

No final da tarde chegamos a Santa Cruz e, quando paramos, 
várias pessoas nos rodearam. Ficaram impressionadas, primeiro com 
o tamanho das motos pois lá só existem motos de pequena 
cilindrada, e depois com toda a nossa bagagem, principalmente com 
o top-case e suas faixas reflexivas. Quando nos perguntavam para 
onde íamos, respondíamos Alasca e já apontávamos para o mapa 
colado em nossas motos com o roteiro da viagem, pois ninguém 
fazia cara de que soubesse onde era o Alasca.  

Ficamos no hotel Sara, na rua de mesmo nome. E como no 
hotel não havia garagem, entramos com as motos pela recepção e as 



 

 39 

estacionamos no fundo do corredor. Entrar com as motos dentro do 
hotel passou a ser uma atividade constante em toda a América do 
Sul. 

À noite saímos para dar uma volta pela cidade e procurar 
algum lugar onde comer, pois estávamos famintos. Passamos pela 
Praça das Armas e pela Igreja Matriz, com os olhos voltados para os 
detalhes da cidade e de seu povo, principalmente às cholas 
espalhadas pela cidade vendendo alguma coisa ou pedindo esmolas.  

A chola, mulher índia, mantém seu tradicional costume, 
sempre com casaco brilhante, roupas coloridas, cabelos longos 
presos por um coque, um pequeno chapéu típico e várias saias, umas 
sobre as outras. Lotam as calçadas das principais cidades vendendo 
todo tipo de artesanato. São loucas por tecidos. Quem quiser fazer 
uma boa barganha, é só levar alguns cortes de tecido para negociar 
com elas. 

Encontramos um restaurante de comida por quilo, o único da 
cidade. O dono do restaurante disse que na cidade havia muitos 
brasileiros e até uma rádio transmitindo em português.  

Santa Cruz é uma cidade bonita e agradável, formada por 
anéis, tendo a Praça das Armas como marco central. Quanto maior a 
distância desse ponto, mais a pobreza se evidencia. Situada no centro 
do país, a segunda maior cidade da Bolívia cresceu rapidamente 
como um centro comercial e industrial na década de 50, e continuou 
a crescer com o descobrimento de depósitos de petróleo e minérios 
em suas redondezas. Fundada em 1.561, permanece sem importância 
há séculos por causa de seu isolamento. 

 

29/04 Santa Cruz – Cochabamba  500 km ( 320 terra) 

 

Em Santa Cruz, pela manhã, passamos na Catedral para 
orações. Na saída fui fotografar uma chola que escondeu o rosto. 
Ofereci-lhe um peso boliviano, aproximadamente vinte centavos de 
dólar e, então ela acedeu. Os nativos acreditam que a fotografia 
rouba-lhes a alma, mas a miséria é tanta que eles acabam vendendo 
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até a alma para sobreviver. Confesso que não me senti bem fazendo 
essa foto e depois percebi que ela ficou um pouco tremida. 

Passamos pelo Mercado, que é muito bonito e colorido, onde 
se encontra de tudo, desde uma simples agulha até carros, mas é o 
colorido das frutas, verduras e das roupas que mais contribui para a 
beleza e a magia do local. 

Partindo de Santa Cruz existem dois caminhos que levam a 
Cochabamba. O primeiro e mais antigo segue a Cordilheira Oriental 
passando por Epizona e Samaipata, cidades históricas a 120 km de 
Santa Cruz. O segundo, um pouco mais ao norte, é o melhor e o mais 
utilizado.  

A rede de transportes na Bolívia é insuficiente e somente a 
partir de 1.950 teve estradas construídas para ligar os Lhanos, onde 
está Santa Cruz, com o Altiplano, as terras altas povoadas onde está 
La Paz. As ferrovias só substituíram as mulas e lhamas no meio do 
século 19, transportando minérios do Altiplano para os portos da 
costa do Pacífico, mas a primeira ligação entre leste e oeste foi a 
estrada construída entre Santa Cruz e Cochabamba, em 1.954. 

Para quem quer conhecer um pouco mais da Bolívia, a rota 
mais rica e atraente entre Santa Cruz e La Paz, apesar de mais longa 
e com estradas não muito boas, é a que passa por Potosi, Sucre e 
Ururo desviando Cochabamba. São todas cidades históricas que 
merecem ser visitadas. Fiz esse caminho em 1.988 quando estive na 
Bolívia pela primeira vez. 

Junto a Cerro Rico, uma das montanhas mais ricas do mundo 
em função de suas imensas reservas de prata, ergue-se Potosi, nos 
Andes do centro-sul da Bolívia e que se destaca pela altitude: 4.200 
metros. Só como referência, Curitiba encontra-se a 900 metros acima 
do nível do mar. 

Sucre é a capital judicial da Bolívia e está localizada na parte 
sul do país, a uma elevação de 2.705 metros. É o centro comercial e 
agrícola da região. Isolada do resto da Bolívia, Sucre mantém muitas 
heranças coloniais. Foi em Sucre, no palácio legislativo, que foi 
assinada a independência da Bolívia em 1.825. 

Ururo está a 3.704 metros do nível do mar. É famosa pela 
mineração e pela Diablada, uma maravilhosa festa de carnaval. Seu 
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carnaval é considerado um dos melhores do mundo, apesar de ser 
animado pelo ritmo seco dos tambores que lembra a “Dança da 
Chuva”.  

Saímos do hotel perguntando pelo caminho para 
Cochabamba. Fomos seguindo as indicações. Passamos por uma 
barreira do exército onde nos deram dicas de locais que não 
poderíamos perder. Depois de rodar uns 60 km, o asfalto sumiu. 
Ficamos espantados, pois tínhamos informações de que a estrada era 
boa e totalmente asfaltada. Andamos mais um pouco e nada de o 
asfalto voltar. Percebemos então que estávamos na antiga estrada que 
segue contornando a Cordilheira dos Andes.  

Pela estrada nova rodaríamos aproximadamente 400 km por 
uma pista dupla e em boas condições. Pelo caminho em que 
estávamos, rodaríamos 500 km, sendo que 320 seriam por estradas 
de terra. Como já estávamos ali, resolvemos aceitar o desafio e 
continuar. 

Nos postos de gasolina na beira da estrada, as cholas 
trabalham como frentistas. Num destes, uma delas derramou gasolina 
na minha moto. O isolamento em que vivem não lhes permite saber 
que, para procurar briga com um motociclista, basta derrubar 
gasolina em sua moto. Nas vezes seguintes, eu mesmo abasteci. 

Pessoas pobres moram em casas de barro cobertas com 
palhas, penduradas nas encostas da cordilheira, aproveitando cada 
centímetro quadrado de terra para a agricultura. Os terrenos são 
separados por muros de pedras encontradas na própria lavoura. 
Muitos não têm contato com a civilização moderna. 

Almoçamos em San Isidro, uma pequena cidade encravada 
nos Andes. Ali encontramos um rapaz com cara de gringo e que 
viajava com uma família de bolivianos. Veio pedir nosso guia da 
América do Sul emprestado e, orgulhoso, mostrou seu nome como 
guia para escaladas nos vulcões do Parque Nacional Los Nevados na 
Colômbia. Era Manolo Barrios, um colombiano que estava 
conhecendo a Bolívia. Enfatizou que possuía experiência em 
escaladas no Himalaia. 

O trecho que faríamos em 4 horas prolongou-se por 12. Um 
quase que infinito número de curvas, sobe e desce morros, buracos, 
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pedras e poeira  foram um bom teste para as DR800 e para nós que 
chegamos exaustos a Cochabamba. Apesar da demora e das 
dificuldades, valeu a pena, pois paisagens maravilhosas ficaram 
registradas na nossa memória como gratificante lembrança. 
Conhecemos um ângulo da Bolívia que poucos desfrutaram.  

Ficamos no Hotel Regina, onde nos informaram que no dia 
seguinte haveria um Paro Cívico, uma espécie de greve geral que 
interditaria as ruas da cidade por dois dias. Estávamos próximos do 
dia do trabalho e estavam previstas manifestações organizadas pelos 
sindicatos dos trabalhadores. Para não ficarmos presos, teríamos que 
sair até às 5 horas da manhã. Não gostei muito, pois a idéia de 
acordar cedo não me atrai. 

Na pressa de tirar o top-case da moto, o Clodoaldo quebrou a 
chave. Como ele guardava uma cópia de reserva não houve maiores 
problemas, mas, por precaução, teria que fazer outra. 

 

30/04 Cochabamba – La paz   386 km 

 

Acordamos cedo e, mesmo assim, encontramos algumas ruas 
interditadas obrigando-nos a vários desvios para chegar à saída da 
cidade. 

Cochabamba é o centro comercial da região,  possui uma 
refinaria de óleo, indústrias têxteis e fábricas de sapatos. Foi fundada 
pelos espanhóis em 1.574. É uma das maiores cidades da Bolívia, 
notável pelo seu agradável clima, maravilhosos parques praças e um 
grande mercado indígena.  

A estrada entre Cochabamba e La Paz é muito boa, mas 
estreita e sem acostamento. Atingimos 4.496 metros de altitude ao 
passar pelo monte La Cumbre, em meio a paisagens fantásticas. 
Fazia muito frio e notamos o rendimento das motos cair em função 
da altitude, o que não chegou a atrapalhar, apenas as retomadas 
ficaram mais lentas.  

A viagem é difícil e exige muita concentração, pois a estrada 
contorna os Andes e, é óbvio, nesse ponto, todo o estado de alerta se 
faz necessário para a travessia de um incontável número de curvas, 
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subidas e descidas. Mas se a receita é aventura, ingrediente 
indispensável é a disposição. E disposição tínhamos de sobra. 

A Bolívia é um país montanhoso, aproximadamente um 
quarto de seu território é dominado pelos Andes, que é dividido em 
duas grandes cordilheiras separadas por um extenso platô conhecido 
como Altiplano. A Cordilheira Ocidental faz fronteira com o Chile, 
com picos variando de 5.700 a 6.500 metros de altitude, chega a 
6.542 metros no topo do Monte Sajama, que é o ponto mais elevado 
do país. Possui muitos vulcões ativos. A Cordilheira Oriental sobe 
abruptamente a leste do Altiplano, onde se encontram os picos 
cobertos de neve, Illampu com 6.326 metros e o Illumani com 6.402 
metros que servem de pano de fundo para as paisagens de La Paz.  

O Altiplano, com uma altitude média de 3.600 metros, é uma 
das áreas mais populosas do mundo, tem cerca de 840 km de 
comprimento por, em média, 140 km de largura, cobrindo 10 por 
cento da área do país. É muito elevado para possibilitar o 
crescimento de árvores, tem apenas uma vegetação rala. A vida 
animal varia imensamente. Os animais são fascinantes, a lhama, por 
exemplo, carrega 22 kg a 20 km por dia.  

Passamos por vários povoados indígenas possuidores de 
pequenos rebanhos de ovelhas, lhamas, cabritos, porcos ou vacas, e 
um cachorro magro e rabugento, mas faceiro como um excelente cão 
pastor. Algumas vezes éramos surpreendidos com um destes bandos 
no meio da estrada, seguindo tranqüilamente como se fossem os 
donos dela. Todo cuidado era necessário. Quase a metade da 
população boliviana vive em áreas rurais, onde a maior parte cultiva 
a terra apenas para prover a própria subsistência. 

Os carros e ônibus têm um costume estranho: param tanto no 
meio das estradas como no meio das ruas das cidades, sem nenhum 
aviso. Quando se percebe, um deles está plantado no caminho. As 
sinalizações de mudança de pista ou mudança de direção não são 
utilizadas ali e em nenhum país da América do Sul e América 
Central. Normalmente eles entram à esquerda quando o outro veículo 
está no meio de uma ultrapassagem. Então corre-se o risco de um 
enorme susto e de ser jogado para fora da pista. 

Próximos a La Paz surge o majestoso Ilhumani e alguns 
outros picos nevados da Cordilheira dos Andes. O clima frio e seco 
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faz com que o azul do céu seja mais intenso, e o seu contraste com os 
picos nevados proporcionam uma paisagem extasiante. 

Chegamos a La Paz por volta das 12 horas. Ficamos no 
Hotel Eldorado, no Prado, próximo ao centro da cidade.  

La Paz é a capital administrativa (Sucre é a capital judicial) e 
o maior centro comercial da Bolívia. É a capital mais elevada do 
mundo em relação ao nível do mar. Está localizada num canyon a 
3.636 metros, acima do nível do mar e a 370 metros abaixo do 
Altiplano e da nova cidade El Alto. Os espanhóis escolheram o local 
para evitar o vento congelante do platô, e por terem encontrado ouro 
no rio Choqueyapu, que corre através do canyon. Na cidade existem 
poucas construções coloniais pois, por falta de espaço, os prédios são 
reconstruídos.  

Também em função dessa falta de espaço surgiu a cidade de 
El Alto. Quase todos os habitantes do El Alto são indígenas, que 
somam 55 por cento da população boliviana. Não é recomendável 
chamar um indígena de índio, pois eles entendem isso como um 
insulto. Devem ser chamados de campesinos. É raro na Bolívia 
encontrar um campesino que não saiba tocar um instrumento de 
sopro ou percussão. 

Almoçamos em um restaurante próximo ao hotel e fomos 
fazer um tour pela cidade; sempre atentos, pois a incidência de 
roubos a turistas é muito grande e, a qualquer descuido, podemos ser 
a vítima. 

Perguntamos a uma moça que seguia pela rua, na mesma 
direção que nós, onde ficava a companhia telefônica. Carla, era 
agente de viagens, muito simpática e atenciosa, levou-nos até a 
telefônica. Combinamos de nos encontrar mais tarde. 

Liguei para a Andréia fazendo um resumo rápido da viagem 
até então. Não entrei em detalhes para não preocupar ninguém. 
Telefonar na Bolívia é muito caro, comprei um cartão por 20 dólares 
que não deu para nada. 

Deixamos alguns filmes para revelar e o resultado, como era 
previsto, foi catastrófico. A qualidade da revelação é péssima, mas a 
curiosidade de ver as fotos falou mais alto. Selecionamos algumas 



 

 45 

para enviar ao João Luiz, da Starmoto, com o primeiro relatório da 
viagem. 

Fizemos uma caminhada pela Praça das Armas, pela Igreja 
de São Francisco e pelo Mercado de Feitiçaria. Nesse mercado 
encontram-se todos os ingredientes para qualquer tipo de bruxaria, 
de ervas até fetos secos de animais.  

Ao lado da igreja, passamos por um chaveiro onde o 
Clodoaldo fez uma cópia da chave para sua moto. As paredes da 
pequena loja estavam cobertas de matrizes de todos os tipos, menos 
daquela de que ele precisava. O chaveiro escolheu uma 
aleatoriamente e jurou que serviria. Mais tarde, descobrimos que 
fôramos enganados. Meu companheiro ficou furioso e o chaveiro 
deve ter ficado com as orelhas quentes depois do seu desabafo. 

O mercado ao lado da Igreja de San Francisco vale a pena 
ser visitado. Oferece entalhes em madeira, cerâmica, muitas peças 
em prata, roupas e ponches feitos de lã de alpaca. Informaram-nos 
que o melhor dia para compras é o sábado, pois nesse dia os preços 
são reduzidos. Conseguem-se, também, surpreendentes descontos 
com uma boa pechincha, sobretudo no início da manhã, se o 
comprador souber valer-se da superstição do campesino que supõe 
não ser de bom agouro perder a primeira venda do dia. 

Para quem está em La Paz, é recomendável um passeio pela 
Cordilheira Real, saindo ao norte em direção a Caranavi, passando 
pelo monte Chacaltaya, onde está a pista de esqui mais alta do 
mundo. A estrada é muito perigosa por ser íngreme e estreita. 
Costumam-se adotar horários distintos para subir e para descer. 
Apesar da dificuldade, vale a pena, pois a paisagem, em meio aos 
Andes cobertos de gelo, é maravilhosa. Esse caminho segue saindo 
no Acre. 

 

01/05 La Paz - Dia do Trabalho.  

 

No início da manhã, com o nascer do sol, começam a chegar 
os campesinos, carregados com seus produtos que serão expostos 
para venda nas calçadas e ao redor das praças. Trazendo em suas 
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mulas, lhamas e, muitas vezes, em suas próprias costas, grandes 
sacas com cereais, legumes, ervas e até animais mortos, 
principalmente porcos e carneiros que são abertos e esquartejados ali 
mesmo nas calçadas. Esses alimentos ficam expostos ao sol e à 
poeira o dia todo, servindo de atração às moscas e às objetivas das 
máquinas fotográficas dos turistas que, curiosos, buscam o melhor 
ângulo para capturar um instante da vida dessas pessoas que lutam 
pela sobrevivência. 

As cholas em seu trote rápido, passos curtos, estão por toda a 
cidade. Vaidosas, com seu cabelo comprido enrolado sob o pequeno 
chapéu, usando roupas coloridas e várias saias, umas sobre as outras, 
não se intimidam: na hora do aperto, agacham-se, mesmo no meio da 
rua, deixam um “montinho” e saem tranqüilamente como se nada de 
anormal tivesse acontecido. Quem vem atrás, se não se cuidar, pode 
ser desagradavelmente surpreendido. 

Tomamos uma kombi e fomos sacolejando até o Vale de La 
Luna, que não é um vale exatamente, mas uma formação bizarra 
causada pela erosão, um pequeno canyon que lembra uma paisagem 
lunática. No caminho passamos pelo bairro de Malasca onde vivem 
as pessoas mais ricas. Construções modernas e imponentes destoam 
na simplicidade da cidade. Depois, fomos até o cemitério, na parte 
alta da cidade, de onde voltamos a pé. Neste último passeio, 
pudemos ver de perto a precariedade em que vive a classe média 
boliviana e também sentir o cansaço causado pela altitude, conhecido 
com saroche. O saroche causa falta de ar e acelera os batimentos 
cardíacos, pode causar náuseas e dores de cabeça. Para superar o 
cansaço, é recomendado tomar chá ou mascar folhas de coca, que 
podem ser encontradas com facilidade por toda a cidade. Dessas 
mesmas folhas é extraída a cocaína. 

No passeio, durante o dia, pude observar que os bolivianos 
em geral são muito educados: nos ônibus, os homens cedem lugar às 
mulheres; os mais jovens, aos mais velhos. São grandes 
comerciantes. Na maioria das vezes, tentam vender o que produzem 
na lavoura. Na porta ou janela da maioria das casas amontoam-se 
mercadorias variadas. Você até pensa: se todo mundo vende, quem é 
que compra?  
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Acontecia um desfile em comemoração ao Dia do Trabalho. 
Grupos de trabalhadores filiados a vários sindicatos protestavam por 
melhores condições. Cholas, com suas vestes típicas, davam um 
toque de magia ao desfile. Algumas carregando os filhos nas costas, 
enrolados num ponche; outras, empunhando a bandeira do partido; 
todas, aos brados, clamavam por melhores condições de trabalho. 

Após o almoço fomos verificar as motos que deixáramos 
num quarto ao lado da cozinha do hotel. Notamos que o pneu traseiro 
da moto do Clodoaldo estava vazio. Tiramos a roda e saímos para 
procurar uma gomeria - nome como é conhecido a borracharia - e 
encontramos novamente a Carla que nos acompanhou pelo resto do 
dia.  

No barzinho de um amigo da Carla jantamos e, apesar do 
frio, não resistimos à cerveja boliviana, muito saborosa. 
Comentamos com a Carla sobre o mercado de feitiçarias e sobre os 
fetos de animais. Ela contou-nos, então, que eles são colocados na 
fundação das casas para dar sorte. Contou, também, com a maior 
naturalidade, que guardava em sua casa, dentro de um pote de vidro, 
um feto humano que ganhou num hospital onde trabalhara. Não deve 
ser muito agradável entrar em uma casa e deparar com um feto 
humano adornando a mesa da sala.  

À noite a temperatura caiu bastante. O Clodoaldo sentiu-se 
mal e, segundo ele, foi um princípio de hipotermia. 

 

02/05 La Paz – Cuzco  657 km ( 140 de terra) 

 

Para cruzar ao Peru estudamos dois caminhos: um via 
Desaguadero e outro via Copacabana. As ruínas de Tiahuanaco 
estão entre La Paz e Desaguadero, mas o caminho por Copacabana 
é mais atraente. Vale a pena ir a Tiahuanaco, voltar a La Paz e fazer 
o caminho via Copacabana. 

Em uma região turística, muitos sobrevivem do turismo. É 
grande o número de pessoas que trabalham como guias turísticos e 
conhecem em detalhes a história da região. Por toda parte há um 
bando oferecendo serviços. O pequeno Ramires, com 14 anos de 
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idade, a troco de algumas moedas, contou-nos uma parte da história, 
falando rápido como se tivesse engolido uma vitrola. Entre os anos 
600 e 900 AC, os índios de origem Aymara viviam ao sul do lago 
Titicaca, onde desenvolveram uma cultura muito avançada, 
conhecida como Tiahuanaco. Aproximadamente em 1.400, os incas 
do Peru invadiram a Bolívia incorporando suas terras ao Império 
Inca. Os espanhóis conquistaram o país em 1.538 e o dirigiram até 
1.825. Desde então, a Bolívia passou por numerosas revoluções 
internas e por desastrosas perdas territoriais que reduziram 
significativamente seu território original. Na guerra do Pacífico 
(1.879-84) perdeu acesso ao Pacífico e os ricos depósitos de nitrato 
no deserto do Atacama para o Chile. Em 1.903, perdeu o Território 
de Acre para o Brasil e, na guerra do Chaco (1.928-35), grandes 
áreas foram perdidas para o Paraguai. A Bolívia é o país que mais 
perdeu território após sua libertação. 

A 100 km de La Paz, na fronteira com o Peru, está a pequena 
cidade de Desaguadero, às margens do lago Titicaca. 

O lago Titicaca tem 8.965 km2, dos quais um terço pertence 
a Bolívia, está situado a 3.812 metros de altitude e é o lago 
navegável mais alto do mundo. Pelo fato de a Bolívia não ter acesso 
ao mar, o Titicaca é considerado o mar boliviano. Nele a marinha 
realiza seus exercícios. Devido à grande profundidade, a temperatura 
da água mantém-se constante, em torno de 10 graus, influenciando o 
clima do Altiplano. 

Vencemos os desafios da Bolívia. Nossa passagem foi mais 
tranqüila do que imaginávamos. Apenas no primeiro dia, nas 
pequenas cidades da selva boliviana, os policiais cobraram taxas 
extras pela nossa passagem. 
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PERU 
 

 

“Isto não é masoquismo ou vontade de sofrer. É vontade de viver, 
de extrair algo mais do mundo pelo qual passamos tão rapidamente” 

Clodoaldo Turbay Braga 
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No Peru, atrasamos o relógio uma hora. Estávamos com duas horas 
de diferença em relação ao horário de Brasília. Na fronteira, de 
ambos os lados, muitos caminhões e carros aguardam que suas 
mercadorias sejam transportadas de um lado para o outro, em 
carrinhos com rodas de bicicleta. São realizadas trocas de produtos 
alimentícios. Um grande número de pessoas andando de um lado 
para outro torna o local muito tumultuado. Os curiosos cercam as 
motos e, com um terrível vício, olham-nos com os dedos. Deve-se 
ficar muito atento, pois, no meio de todo esse tumulto, a qualquer 
descuido, roubos acontecem. Combinamos que, nas fronteiras, um 
ficaria tomando conta das motos enquanto o outro providenciaria a 
documentação.  

Na aduana peruana um sargento convidou-nos para entrar em 
uma sala onde ficamos a sós. Contou uma história sem pé nem 
cabeça - disse que precisávamos de um ofício autorizando a entrada 
das motos até Puno, que conseguir esse ofício não seria fácil, e que 
... Para não perder mais tempo perguntei: “Quanto?”  E ele: “Binte 
dólares cada uno!” Colocou o dinheiro no bolso traseiro da calça e 
nos liberou para os trâmites de entrada no país. Em seguida, fomos 
até Puno, a 150 km, providenciar os documentos de importação 
temporária das motos. 

Às 12 horas estávamos na porta da aduana. Fechada. 
Tivemos que esperar até as 14 horas. Aproveitamos este tempo para 
almoçar. Aos poucos íamos nos acostumando com a comida horrível 
da região: prevalece o gosto de enxofre existente na água e do 
coentro, muito utilizado como tempero. 

Na aduana  nos disseram que no início da manhã passara por 
ali um motociclista em direção a Cuzco. Verificando o livro de 
registros, constatamos tratar-se do Marcelo, um argentino com uma 
Vulcan 750. Pelo menos não éramos os únicos loucos a passar de 
moto naquela região. 

Juliaca é o nome da cidadezinha mais próxima, que se 
destaca pela beleza singular das casas construídas com tijolos 
artesanalmente feitos de barro e palha. O brilho, nos telhados de 
zinco, é encantador.  

Para chegar a Cuzco ainda tínhamos 344 km, sendo que 
aproximadamente 140 eram por estradas de terra em péssimas 
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condições. Desconhecíamos a existência de trechos sem 
pavimentação nessa região.  

No céu, apenas um dourado no poente ainda clareava o dia. 
Estávamos no meio de uma região considerada muito perigosa, e 
onde a noite guarda perigos e armadilhas. As pequenas cidades desse 
trecho da jornada não nos inspiravam confiança para nelas nos 
hospedarmos. Resolvemos continuar. 

O breu da noite, aos poucos, tudo escondeu. Paramos em 
Santa Rosa. Uma pessoa aproximou-se. Achamos que era mais um 
curioso. Na verdade era, só que estava completamente bêbado e 
acabou puxando briga. Começaram a chegar outras pessoas e 
nenhuma delas com cara de bons amigos. Nós, sabendo que não 
éramos heróis de nenhum filme de cinema, e não tínhamos um dublê 
para as cenas mais difíceis, resolvemos sair enquanto era tempo. 

Na estrada, muitas curvas, pedras, poeira. Quem ficasse 
atrás, não enxergava nada. Também não queríamos nos afastar muito 
um do outro por estarmos em uma região onde é grande a incidência 
de roubos e assaltos. Resolvemos andar lado a lado. Numa curva 
com muitas pedras, bobeei e fui para o chão. Um grande susto e 
pequenos arranhões na moto. Quando o Clodoaldo voltou 
iluminando com sua moto, o susto foi maior: Minha moto estava 
deitada na beira da estrada; a centímetros, um abismo despencava 
morro abaixo. Um pouco mais e minha viagem terminaria ali. Talvez 
até minha vida. 

Bem! Felizmente não chegara minha hora! Levantamos a 
moto e continuamos. Um pouco adiante pegamos asfalto finalmente. 
Encontramos o Marcelo com a Vulcan que passara em Puno umas 5 
horas antes de nós. Estávamos andando rápido. Ou ele devagar. Este 
encontro serviu para aliviar nossa tensão. Diminuímos o ritmo 
frenético da viagem e continuamos juntos até Cuzco. 

Cuzco está sempre cheia de turistas. Os hotéis e restaurantes 
são mais caros e normalmente lotados. Apesar do cansaço, 
circulamos pelo centro da cidade até encontrar na rua Santa Catalina 
o hotel Santa Marta com um preço razoável. 

À noite a cidade é bonita e a vida noturna, intensa. Ficamos 
fascinados. É fácil fazer amizades e conhecer os mais variados tipos 
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de pessoas, desde grupos de excursão com idosos até os mais 
variados exóticos solitários. Entre eles belas e encantadoras mulheres 
de todos os cantos do mundo. Todos, ou para conhecer os mistérios 
que cercam a região, ou em busca de respostas para seus traumas, 
para seus anseios. 

Cuzco foi tomada pelos espanhóis em 1.532, quando a 
expedição de Francisco Pizarro destruiu a então capital do Império 
Inca. Não contentes com a posse das terras, os espanhóis dizimaram 
toda a população e destruíram toda a cidade. A cidade atual foi 
construída sobre as ruínas da antiga, como é o caso do hotel onde 
ficamos. 

Não apenas Cuzco, mas toda a região, possui muitas ruínas 
que contam parte da história da cultura inca e guarda vários mistérios 
ainda não desvendados. O encaixe das pedras utilizadas nas 
construções é perfeito, e sabe-se que na época não existiam 
ferramentas para cortá-las. Pedras enormes, como em Pisac, estão 
em construções no alto das montanhas e até hoje não se tem idéia de 
como foram levadas até lá, principalmente porque sua composição é 
diferente das demais da região. 

 

03/05 Machu Picchu 

 

Dia 3 de maio de 1.997, sábado. Acordamos cedo e fomos à 
estação ferroviária para tentar conseguir lugar para Machu Picchu. 
Na noite anterior, falaram-nos que deveríamos comprar a passagem 
com antecedência, que no domingo não haveria trem e que só 
conseguiríamos ir a Machu Picchu na segunda-feira. Não 
poderíamos esperar tanto tempo. Chegamos à estação e, perguntando 
aqui e ali, acabamos conseguindo lugar para o mesmo dia. 

Na saída de Cuzco, o trem enfrenta uma enorme subida, que 
é feita em ziguezague, ora indo de frente, ora indo de ré. Esse 
caminho segue cortando a periferia da cidade, onde se pode observar 
a pobreza dos habitantes. Pequenas casas construídas com tijolos de 
barro e capim fabricados ali mesmo, afofando-se a terra e 
misturando-a com capim e água. Depois de bem misturados, os 
ingredientes são colocados em formas pouco maiores que uma caixa 
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de sapatos e deixados para secar ao tempo. As paredes das casas das 
pessoas com melhor poder aquisitivo são rebocadas e, então, 
pintadas. Não dá para dizer que foram construídas com tijolos de 
barro e capim. 

Foram quatro horas sendo sacudidos dentro do trem para 
chegar a Machu Picchu. Da estação, às margens do rio Urubamba, 
um caminho estreito sobe quase que verticalmente até o topo do 
morro onde estão as ruínas da cidade. Subir esse caminho a pé é um 
esforço desnecessário. Existem furgões que levam os turistas até lá. 
A subida é tranqüila, mas a volta exige calma e nervos de aço: os 
furgões descem a toda velocidade, fazendo curvas alucinantes. 
Qualquer descuido do motorista, e o carro despenca lá de cima. 

As ruínas de Machu Picchu foram descobertas em julho de 
1.922 pelo historiador da universidade americana de Yale, Hiram 
Bingham. Conduzido por habitantes locais, Bingham inicialmente 
pensou ter descoberto os restos de Vilcabamba, o último refúgio dos 
Incas. Investigações posteriores mostraram a magnitude de sua 
descoberta. Tratava-se de um dos monumentos mais extraordinários 
criados pela mão do homem.  

Apesar de eu já ter conhecido Machu Picchu anteriormente, 
a emoção de estar ali novamente foi muito forte. Mesmo com o 
grande número de turistas e das construções que surgem 
descaracterizando o local, senti uma enorme paz de espírito. Seu 
misticismo contagia e nos faz ver a vida com outros olhos. É um 
lugar perfeito para relaxar, fazer reflexões e ouvir a voz interior. 
Senti minhas energias recarregadas. 

 

04/05 Cuzco – Chalhuanca  354 Km (250 terra) 

 

Saímos de Cuzco pela manhã. Ao perguntar a um policial 
motociclista, com uma Intruder 250cc, onde era a saída da cidade, 
ele pensou, pensou e então resolveu acompanhar-nos até lá. Saímos 
de Cuzco escoltados. 

Nessa região existem muitas estradinhas e pouca sinalização. 
Acabamos errando o caminho para Abancay por duas vezes. O 
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Clodoaldo já não conseguia encarar contratempos com a mesma 
esportividade. O cansaço começava a nos abalar psicologicamente, e 
qualquer ocorrência era pretexto para manifestações de irritação. 

No caminho passamos por várias cidades pequenas, e da 
mesma forma que na Bolívia, os campesinos com seus rebanhos 
estavam constantemente no meio da rua. A população peruana é na 
sua maioria constituída de índios, os quais mantêm-se numa precária 
economia de subsistência, concentrados na cordilheira dos Andes. O 
país, como um todo, tem graves problemas habitacionais, 
principalmente nessa região. Quase todas as casas são construídas de 
barro, cobertas de palha, e têm o assoalho de chão batido. Um fato 
curioso é que junto ao barro é adicionado fezes de animais. Dizem os 
campesinos que as fezes é que dão a liga à massa. Para suportar o 
frio da noite, os animais são levados para dentro das casas. Além de 
ficarem abrigados, são fonte de geração de calor. Imagine como deve 
ser dormir numa casa cujas paredes são feitas de “bosta de vaca”; 
dividindo o espaço com porcos, bodes e lhamas. 

Abancay está situada num pequeno vale no meio da 
Cordilheira. Para chegar até ela passamos por subidas íngremes com 
incontáveis curvas, o que possibilita avistar a cidade do alto. Desse 
ponto, ela parece bem próxima, mas a aparente proximidade é 
camuflada por mais um incontável número de curvas e a longa 
descida. 

Para complicar, havia um forte nevoeiro e a estrada de 
cascalho estava bem úmida. Vínhamos numa velocidade aproximada 
de 70 km/h, de repente, como diria o camarada Tramujas: senti 
alguém bater no meu ombro, olhei para trás, era meu anjo da guarda 
para me alertar: “Até aqui eu te acompanhei, mas nessa velocidade, 
daqui em diante você vai sozinho”. E então, num momento de 
descuido, ao fazer uma curva, dei um toque no freio, a roda traseira 
travou, a moto deu uma chicoteada e eu fui para o chão, deslizando 
por uns 15 metros estrada abaixo. A moto caiu sobre minha perna 
esquerda. A dor era insuportável e eu não conseguia levantar-me. 
Não vi naquele momento o fim da viagem, mas tinha certeza de que, 
pela dor, a perna estava quebrada. Já me imaginava com uma tala de 
madeira, enrolada com algumas camisetas, procurando por recurso, o 
que não seria fácil, pois estávamos numa região bem isolada. No 
momento da queda, duas cholas que vinham em sentido contrário 
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começaram a correr. Pensei que viessem me socorrer, mas, 
amedrontadas, entraram rapidamente mata adentro. O Clodoaldo 
chegou e correu para me socorrer. Tocando a perna, ele disse que 
provavelmente ela não estava quebrada. Tentei, com sua ajuda, me 
levantar e quase desmaiei. Aguardei mais um pouco, tomei um 
pouco de água e, alguns minutos depois, pude me levantar e apoiar o 
pé no chão. Felizmente não foi nada grave. Apenas uma luxação e 
uma dorzinha chata que me acompanhou por alguns dias.  

Levantamos a moto e seguimos em frente. Num pequeno 
giro pela cidade de Abancay, não encontramos lugar em que 
pudéssemos comer. Resolvemos continuar. Um pouco mais adiante, 
paramos para um pequeno descanso, pois a estrada estava muito 
ruim, muitas curvas, subidas e descidas exigindo muito de nossa 
atenção e muito também das motos, principalmente freio e motor, 
pois a todo instante estávamos segurando no freio e, em seguida, 
puxando forte o acelerador. As marchas oscilavam entre a segunda  e 
a terceira, algumas vezes a primeira, e raramente havia espaço para 
uma quarta. Os braços pareciam mais pesados devido ao esforço. 

Ao sair da moto, ela, mal equilibrada, virou para o lado indo 
ao chão. O Clodoaldo foi fazer a volta para me ajudar e derrubou a 
moto dele também. As motos ficaram espalhadas no meio da estrada. 
Meu capacete caiu e rolou num filete de água que corria na beira da 
estrada, e eu sai saltitando atrás dele. Nisso parou um carro. Seus 
ocupantes, assustados, vendo aquela cena, com os olhos 
esbugalhados, correram ao nosso encontro, achando que havíamos 
sofrido um grave acidente. Com sua ajuda, colocamos as motos em 
pé e, logo em seguida, a do Clodoaldo caiu novamente.  

Estávamos realmente exaustos e não víamos a hora de sair da 
cordilheira. Como disse o Clodoaldo: “Isto não é masoquismo ou 
vontade de sofrer. é vontade de viver, de extrair algo mais do mundo 
pelo qual passamos tão rapidamente.”  É a necessidade que o 
aventureiro tem de testar seus limites, superar os obstáculos e viver 
emoções fortes. 

Este trecho, para nós, era uma incógnita. Conseguimos 
pouquíssimas informações, pois dificilmente alguém passa por ele. 
Os mapas eram precários. As poucas estradas, nessa época do ano, 
estão interditadas devido aos desabamentos causados pelas chuvas. É 
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comum encontrar trechos que foram totalmente destruídos pelas 
águas. 

O relevo do Peru não é muito diferente do da Bolívia, sendo 
também muito acidentado. A rede viária é também deficiente. A 
maioria das estradas passa por entre os Andes que divide o país em 
três regiões. A primeira, por onde não passamos, é a Amazônia 
Peruana, onde nascem os rios que formam o Amazonas. A segunda, 
a Serra, é cravada de enormes montanhas e profundos canyons. O 
canyon de Calcoa, no departamento(estado) de Arequipa, é o mais 
profundo do mundo. A terceira é a costa do Pacífico, uma estreita 
faixa que varia de 40 a 80 quilômetros ao longo da costa. É uma 
região desértica onde raramente chove. Concentra a população das 
maiores cidades, como a capital Lima. Quando os vales junto aos 
rios são irrigados o solo, fertilíssimo, responde prodigamente. É o 
coração da agricultura do país.  

Depois de rodar cerca de 270 km em aproximadamente 10 
horas, a estrada melhorou um pouco e pudemos andar mais 
tranqüilos os próximos 84 km até Chalhuanca. 

Chalhuanca não é o tipo ideal de cidade para uma parada, 
mas não nos restava outra alternativa. Um pequeno posto de gasolina 
- se assim se pode chamar uma velha casinha de madeira com uma 
bomba de gasolina na frente - um pequeno hotel, dois ou três bares, 
uma coisa que chamavam de restaurante e uma dúzia de pequenas 
casas. A estrada passa no meio disso tudo levantando muita poeira, o 
que dá um aspecto horrível à cidade. Em função da altitude, em torno 
de 3.900 metros, é um lugar muito frio, principalmente à noite. 

Após abastecer as motos, fomos ao Hostal Zarate. Cobraram 
a diária adiantado e nos alertaram sobre os riscos de sermos 
roubados. Recebemos um cadeado e um pedaço de corrente para 
passar na porta do quarto. 

Tábuas que lembravam restos de construção se nos 
apresentavam como camas naquele quarto. Um colchão de palha, 
lençóis e cobertas que pareciam estar ali havia anos, e nunca foram 
lavadas. Não havia banheiro, mas debaixo da cama, um pinico. Era 
um espaço sombrio. Apesar do cansaço, não nos atrevemos a deitar 
naquilo. Bati a poeira da cama e sobre ela estendi pela primeira vez o 
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saco de dormir. O Clodoaldo também estendeu o dele sobre sua 
cama e dormiu de botas e macacão. 

Antes disso, como estávamos famintos, fomos ao restaurante 
para jantar: uma pequena peça de madeira com frestas entre as 
tábuas, por onde entrava um vento gelado. A aparência do local e de 
tudo o que havia não era boa, mas como estávamos famintos pensei: 
“Vou comer qualquer coisa que apareça”. Veio um prato de arroz, 
feijão, batatas e algo gorduroso parecendo uma sola de sapato à 
milanesa.  

Fui ao banheiro, no fundo do restaurante, passando pela 
porta da cozinha. Vi ali, numa peça de chão batido, um fogão a lenha 
com panelas pretas de fumaça, uma pia imunda cheia de louça suja, 
num canto um senhor imundo descascando batatas cozidas com as 
mãos - não dava para identificar onde terminavam suas mãos e onde 
começava o monte de batatas. Verduras e legumes completamente 
sujos dividiam o espaço com um cachorro magro que comia restos 
debaixo da mesa. Procurei decidir que efeito o cenário causaria em 
meu apetite. Finalmente conclui: não há fome que faça alguém 
comer num lugar desses. Forcei algumas colheradas, mas não teve 
jeito. Tomei um refrigerante e fui para o hotel onde comi algumas 
barras de Nutri que levávamos na bagagem. Que saudades da comida 
da mamãe! 

Encontramos no hotel uma família que vinha na direção 
contrária. Conversamos sobre as condições da estrada e já pudemos 
prever o que passaríamos no dia seguinte. Nada animador. Falaram 
sobre o perigo de assaltos nas proximidades de Púquio, por onde 
teríamos que passar. Disseram que era difícil um carro passar por ali 
sem ser assaltado. A estrada sinuosa obriga a transitar em baixa 
velocidade, facilitando a ação dos bandidos. Empurrar uma 
preocupação para o dia seguinte nem sempre surte o efeito desejado: 
ela fica num cantinho da consciência, a remoer e remoer.  

 

05/05 Chalhuanca – Lima  842 km 
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Saímos pela manhã enquanto a cidade ainda dormia. O céu, 
enfarruscado, cobria-se de grossos cobertores de nuvens cinzentas: 
negava-nos a alegria e o calor do sol. 

No serpear dos Andes atingimos 4.530 metros de altitude 
com a estrada úmida e atapetada de neve. A temperatura estava em 
torno de 5 graus negativos. A lama da estrada congelava-se de frio. 
A paisagem ao redor era muito bonita, mas o frio, principalmente 
para quem estava de moto, era castigador. 

Paramos em um pequeno vilarejo para esticar as pernas e 
saciar a sede. Em pé, ao lado das motos, em frente a um pequeno 
armazém, comemos um sanduíche. Uma galinha tranqüilamente 
participava do lanche e impedia que o chão ficasse coberto de 
migalhas. Um cachorro com cara de coitado, pedia com os olhos para 
ser convidado para o lanche. Encontramos ali o falante Raul; curioso 
a respeito da nossa viagem, interessado em saber coisas sobre o 
Brasil. Queria saber se era fácil conseguir emprego e ganhar algum 
dinheiro. Pelo que entendi, ele era uma espécie de guardião de uma 
fazenda e não estava disposto a ficar ali por muito tempo. O 
Clodoaldo deu-lhe um adesivo com o roteiro da viagem o que o 
deixou muito contente.  

A estrada de terra naquele trecho foi desgastante. Por alguns 
instantes senti-me cansado, desanimado e com o corpo todo dolorido. 
Cruzamos mais algumas lagoas. Para chegar a Púquio, muitas 
curvas; para sair, também. Em Púquio, um susto. Uma barreira na 
estrada para Nazca, com policiais avisando que ela estava 
interrompida. Até parar, desligar o motor, tirar o capacete e as luvas, 
e descer das motos, ficamos apreensivos. Não víamos a hora de sair 
dos Andes e, agora que estávamos quase saindo, surgia um obstáculo 
que parecia pôr fim a nossas esperanças. Uma dúvida nos 
assombrava: Será que teremos que voltar? Após alguns minutos de 
conversa, os policiais nos informaram que estava acontecendo uma 
maratona e que a estrada ficaria interrompida ainda por 
aproximadamente uma hora. Menos mal. 

De repente, após uma curva, um ônibus e alguns carros 
parados. Na frente deles, aproximadamente 100 metros da estrada 
havia sido levada morro abaixo pelas águas da chuva que formavam 
um rio sobre onde era a estrada. Passar por ali era quase impossível. 
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Sob o olhar curioso das pessoas à espera de uma solução que 
dificilmente viria, tiramos a bagagem das motos e, vencendo a 
correnteza, levamo-las para o outro lado. Depois chegou a vez das 
motos. Não foi tarefa fácil. Qualquer descuido e rolaríamos morro 
abaixo carregados pelas águas. 

Superamos mais este obstáculo e chegamos a Nazca, onde 
paramos num posto de gasolina. Abasteci primeiro, foram 25 soles. 
Depois o Clodoaldo abasteceu e foi um pouco mais. O frentista 
invocou e disse que na minha moto havia colocado 35 soles. Foram 
vários minutos de discussão para tentar mostrar ao espertinho que 35 
soles dava aproximadamente 30 litros de gasolina e mesmo que o 
tanque estivesse seco, a capacidade era de 24 litros. Para evitar uma 
briga e para não perder mais tempo, resolvi pagar os 35 e seguir 
adiante.  

Numa pequena volta, passamos pela praça central e em 
frente à catedral. Nas proximidades da cidade existem antigos 
cemitérios Incas, hoje totalmente violados. Os povos antigos eram 
mumificados e enterrados em tumbas junto com seus pertences e 
muita comida, pois eles acreditavam na vida após a morte. O homem 
moderno, à procura das valiosas peças de cerâmica, destruiu essas 
tumbas deixando restos de múmias espalhados a céu aberto, numa 
paisagem macabra. 

O nome Nazca está ligado às gigantescas linhas traçadas 
pelos antigos peruanos a 20 km da cidade. Trata-se de um dos 
testemunhos arqueológicos mais famosos do mundo. As linhas 
podem ser avistadas de alguns mirantes ao longo da Pan-americana, 
ou por pequenos aviões que fazem vôos turísticos sobre elas. Essas 
linhas fazem parte dos mistérios da região. 

Em Nazca entramos na Pan-americana, uma rodovia que 
vem de Puerto Mont, no sul do Chile, e segue pela costa oeste até a 
divisa dos Estados Unidos com o Canadá. 

Eu tocava na frente, de repente, não vi mais o Clodoaldo. 
Parei no acostamento, desci da moto e, enquanto tirava o capacete e 
as luvas, o forte vento que soprava naquele momento tombou minha 
moto. Para conseguir levantá-la sozinho tive que tirar toda a 
bagagem. Com o tombo, estouraram os dois tubos de tirerepair. Um 
chamado pelo rádio trouxe-me a mensagem de meu companheiro de 
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viagem: sua moto estava com o pneu furado a mais ou menos 2.000 
metros atrás. Voltei até lá, tiramos a bagagem de sua moto e ele foi 
empurrando-a até uma borracharia a uns 500 metros dali.  

A borracharia estava fechada. O borracheiro, um sujeito com 
cara de poucos amigos, parecia não necessitar do dinheiro do seu 
trabalho: não foi fácil convencê-lo a ajudar-nos no conserto do pneu. 
Ficamos ali até o escurecer. Para montar o pneu e colocá-lo na moto, 
sem a mínima ilumunação, não foi fácil, principalmente porque as 
pessoas que estavam em volta atrapalhavam mais do que ajudavam.  

Uma lanchonete próxima só ostentava o nome, porque nela 
não havia nada que pudesse nos saciar a fome. Enquanto tomávamos 
um refrigerante, conversamos e concluímos que estávamos indo num 
ritmo muito forte. Concordamos que deveríamos preservar-nos um 
pouco mais, principalmente à noite, mesmo assim ainda rodamos 400 
quilômetros numa estrada perigosa. 

Nas proximidades de Lima, um trecho da estrada estava em 
manutenção e, para alertar quem por ali passava, foram colocadas 
pedras no meio da estrada tornando-a ainda mais perigosa. Às 23 
horas, na chegada a Lima, fiquei mais animado. Uma larga auto-
estrada dava a impressão de que chegaríamos a um paraíso. Bonita, 
bem iluminada. Mas o ânimo todo desapareceu quando, de repente, 
como que entrando em outra dimensão, chegamos ao centro da 
cidade. Ruas estreitas, sujas, carros velhos e um monte de entulhos 
sobre as calçadas. Foi desanimador. Que saudades de Curitiba! 

Numa pequena volta pelo centro, a poucas quadras da praça 
central, encontramos um hotel. Para guardar as motos, entramos pela 
recepção. O dono, José, empolgado ao ver aqueles dois seres 
malucos e imundos, com suas motocicletas estranhas e muito 
carregadas, correu apanhar sua máquina fotográfica para registrar 
aquele momento único na história do hotel. Um pouco receoso, pois 
à primeira vista nossa aparência era assustadora, tirou algumas fotos 
discretamente enquanto tirávamos a bagagem das motos. Depois 
mostrou-se muito atencioso e falante. 

 

06/05 Lima 
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No café da manhã, o José não nos deu folga. Fazia perguntas 
mil. Falamos em lavar as motos e ele, prontamente, veio com um 
mapa da cidade indicando onde poderíamos levá-las e onde existiam 
lojas de motocicletas, caso precisássemos de  alguma coisa. Indicou-
nos os bairros de Miraflores e Boqueiron, e alguns lugares para sair à 
noite, prontificando-se a nos acompanhar. A exagerada atenção 
tornava-o inconveniente. 

Dos aparelhos telefônicos espalhados pela cidade não 
conseguíamos fazer ligações internacionais. Fomos então à central 
telefônica e ao correio, após selecionar algumas fotos as quais 
enviamos com o relatório da viagem para o João Luiz. 

Fomos até Miraflores de onde avistamos pela primeira vez a 
costa do Pacífico. Uma névoa que toma conta da região por 
aproximadamente oito meses no ano ofuscava a paisagem no 
horizonte. Para quem normalmente vê o sol nascer, vê-lo 
mergulhando no mar é bastante estranho, dá a impressão de que o 
tempo está voltando. 

O tempo inclemente aliado à precariedade das estradas vai 
mudando o aspecto das motos, da bagagem e também o nosso. A 
sujeira vai se incrustando na moto, e os alforjes vão se desbotando. 
Tentando atenuar os efeitos do desgaste, deixamos as motos e os 
alforjes para lavar enquanto andamos pela redondeza. Quando 
voltamos, senti uma enorme decepção: nunca vi um serviço tão mal 
feito. Apenas jogaram água para tirar o grosso da sujeira, e depois 
pulverizaram as motos com um produto pegajoso para que ficassem 
brilhantes. 

Saímos dali à procura de uma loja de repuestos(acessórios), 
pois precisávamos de câmaras-de-ar, tirerepair e um cabo de 
velocímetro para o Clodoaldo. No tumultuado trânsito de Lima, num 
momento de desatenção, entramos numa rua na contramão e demos 
de cara com 3 guardas de motocicleta. Eles gritavam dizendo que 
estávamos infringindo a lei. Nós, como se não estivéssemos 
entendendo nada, desviamos o assunto e perguntamos onde encontrar 
uma loja de acessórios. Eles, insistindo em nos multar. Fazendo de 
conta que não entendia, dei um adesivo para cada um e começamos a 
falar da viagem. O Clodoaldo falou que era médico da polícia do 
Brasil e, então, acabaram esquecendo a multa.  



 

 63 

Na volta para o hotel, pegamos um trânsito infernal, travado, 
muito lento. Nas ruas, além dos carros, muitas pessoas perambulando 
entre eles. O simples fato de andar de moto tornava-se uma aventura 
perigosa. No hotel comecei a organizar a bagagem. Resolvi lavar o 
macacão. Vesti-o e entrei com uma escova e sabão debaixo do 
chuveiro. Saiu boa parte da sujeira. Lavei também minha bota e até 
passei cera nugget. Já era hora de me arrumar como gente, como 
gente limpa, depois de toda lama e poeira que havíamos enfrentado. 
Dali para frente não deveríamos pegar estradas tão ruins. Preparei 
tudo para partirmos no dia seguinte enquanto o Clodoaldo dormia. 
Uma pequena diferença entre nós está no hábito de dormir. Ele 
dorme e acorda muito cedo, e eu, bem mais tarde. Eu arrumava a 
bagagem à noite; ele, pela manhã. 

A roupa agora estava limpa, mas eu ainda sentia o pulmão 
carregado de poeira. Como não havíamos jantado, fui até a recepção, 
peguei duas cervejas, algumas barras de Nutri e assistindo à TV, fiz 
minha refeição. Quando fui buscar a cerveja, o José me disse que, 
antes de sairmos no dia seguinte, ele queria tirar uma foto conosco, 
ao lado das motos. 

A viagem estava indo muito bem, estávamos dois dias 
adiantados em relação ao cronograma e, no norte do Peru e no 
Equador, pelo ritmo em que estávamos andando, ganharíamos mais 
dois. Esses dias de vantagem ficariam disponíveis para uma ocasião 
especial. 

 

07/05 Lima – Lambayeque  797 Km 

 

Durante o café da manhã, o José veio conversar conosco e, 
prontificando-se a nos ajudar, deu-nos uma lista com nome e telefone 
de conhecidos seus, com os quais poderíamos contar em quase todas 
as cidades do litoral norte peruano. Na saída, muitas fotos com todo 
o pessoal do hotel. 

A estrada agora era boa e pouco movimentada. Eu, com a 
roupa limpa e a bota lustrada, sentia-me gente novamente. Não dava 
para acreditar, havia poucos dias estávamos enterrados no meio da 
cordilheira e agora viajávamos tranqüilos por uma estrada aprazível, 
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onde podíamos andar sem estar com a atenção toda na estrada. Já não 
lembrava mais como era andar em linha reta, sem ter que frear e 
bater marcha nas curvas a todo instante. Senti até um pouco de 
solidão pois, trancado dentro do capacete, só podia conversar comigo 
mesmo. Tenho que admitir que algumas vezes sou um pouco chato. 
O Clodoaldo que o diga. 

Nesses momentos de isolamento, dentro do capacete, eu 
pensava sobre a viagem e, principalmente, sobre os problemas que 
enfrentara. Parecia que cada obstáculo e cada dificuldade tinham 
sido cuidadosamente planejados e colocados no meu caminho como 
forma de desafio e aprimoramento. 

O norte do Peru é uma região desértica. A estrada segue por 
entre dunas de areia e morros pedregosos sem nenhuma vegetação. 
Fazia muito calor, e o forte vento lateral obrigava-nos a andar com a 
moto inclinada impedindo-nos de andar mais rápido. Num 
determinado ponto, fomos interceptados por dois policiais mal 
encarados. Mesmo sem radar, disseram que estávamos a 123 km/h e 
o limite ali era 100. Fortemente armados e naquele fim de mundo, 
eles poderiam muito bem dar fim a nossas vidas e ficar com o que 
possuíamos. E era o que parecia ser a vontade deles. A multa 
estipulada na hora foi de 220 soles, cerca de 100 dólares para cada 
um. Tentamos conversar, mas com um certo receio pois, como disse, 
seria muito fácil para eles livrarem-se de nós e ficarem com tudo. 
Acabamos conseguindo um desconto pagando apenas 100 dólares. 
Pelo menos as mordidas na Bolívia eram menores. 

Planejáramos ficar em Trujillo  e ver as ruínas de Chancha, 
mas já estávamos fartos do Peru e queríamos deixá-lo o mais 
rápidamente possível.  

Chiclayo nos recebeu no início da noite. Numa pequena 
volta pela cidade percebia-se a mistura das culturas espanhola, 
crioula e indígena, retratadas na sua arquitetura ao longo das estreitas 
e sinuosas ruas e caminhos pré-colombianos, que agora estão 
calçadas com paralelepípedos. Na praça central, a imponente catedral 
em estilo inglês e várias construções antigas como o Palácio 
Municipal contam parte da sua história. Chiclayo possui um dos 
maiores mercados de bruxos, com ervas medicinais, porções 
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milagrosas e objetos exóticos utilizados pelos curandeiros e bruxos. 
Lembrei-me de amigos que se esbaldariam ali. 

A paisagem maravilhosa e exótica nos transportava a outra 
dimensão, levava-nos a uma atmosfera de sonho. Mas não podíamos 
nos deixar seduzir pelo entusiasmo e descuidar dos nossos pertences, 
pois a cidade estava cheia de amigos do alheio. As pessoas que 
cercam os pontos turísticos são pegajosas por natureza, mas em 
Chiclayo são ainda mais. Logo que paramos, um grupo de pessoas 
cheias de perguntas tentava fazer pressão psicológica para nos tornar 
vulneráveis. Chegou um carro da imprensa. Queriam nos entrevistar 
e nós, prazerosamente, começamos a contar-lhes os detalhes da nossa 
aventura. Nosso ego estava lá em cima. Uma multidão nos rodeava 
colocando o dedo aqui e ali, e nós, atentos a todo movimento. De 
repente, vi o zíper da minha bolsa de tanque aberto. Minha máquina 
fotográfica já havia sumido. Poderiam levar qualquer coisa, menos 
minha máquina fotográfica. Senti-me desarmado. Fiquei 
enlouquecido, não apenas pelo fato de terem levado a máquina, mas 
pela conivência de todo aquele povo que estava em volta, com um 
sorriso cínico e com um brilho nos olhos dos que, certamente, viram 
a ação do larápio e não nos alertaram.  

Terminei a entrevista dizendo: “Coloque aí no seu jornal 
como é que seu povo recepciona os turistas e que, em função dessa 
recepção, não ficaremos aqui. Vamos embora agora!”. Não creio 
que a entrevista tenha sido publicada e, se foi, estou certo de que o 
final da história foi bem diferente. Virei as costas e fomos embora. 
Estávamos cansados, era hora de parar, mas ali eu não ficava nem 
um minuto a mais. 

No posto de gasolina, na saída da cidade, várias meninas 
graciosas rodearam-nos como formigas no açúcar. Era um convite 
tentador para passar a noite na cidade, mas ali eu não ficava por nada 
deste mundo. O que eu sentia por terem levado minha máquina 
fotográfica não me permitia ficar. 

Andamos um pouco mais até acalmar os nervos e então 
paramos para jantar. A dona do restaurante foi chegando. Levava um 
traje simples na cor pastel e algumas bijuterias. A espessa 
maquiagem tentava esconder seus traços indígenas. Conversa daqui, 
conversa dali, de repente já estava sentada à nossa mesa, na maior 
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descontração. Muito curiosa e com um ar de quem queria servir mais 
do que uma simples refeição, não nos dava sossego.  

Pelos novos planos, deveríamos ir até Piura que ficava a 270 
km dali, mas já eram 21 horas e estávamos muito cansados. 
Andamos mais um pouco e ficamos na calma e tranqüila 
Lambayeque. 

 

08/05 Lambayeque - Babaohyo/Equador 817 km 

 

De Lambayeque passamos por Piura e chegamos a Tumbes 
na fronteira com o Equador. 

Os carros antigos dos anos 50 e 60, verdadeiras banheiras, 
resistem à passagem do tempo e teimam em rodar pelas estradas. Seu 
estado de conservação é péssimo, mas a buzina estridente nunca 
falha e é usada a todo momento. Tenho a impressão de que não 
conseguem dirigir um carro se ele não tiver uma boa buzina.  

Na saída do Peru os cambistas espertos, aproveitando-se dos 
menos avisados, pagam a metade pelo dólar. Eles não desgrudam: se 
você dá um passo, eles também, se você olha para o lado, eles 
também. A única maneira de ficar livre deles é trocando algum 
dinheiro, mesmo que a cotação não seja das melhores.  

Sob um calor escaldante oficializamos nossa saída do Peru. 
Ainda tentei usar a ficha telefônica que comprara em Lima mas não 
consegui. Que eu tenha conhecimento, é a única ficha telefônica do 
mundo que só pode ser usada num aparelho dentro da própria 
companhia telefônica. 

Deixamos para trás a destreza dos ladrões de máquinas 
fotográficas, a esperteza dos policiais que estipulam os valores das 
multas só para conseguir dinheiro extra, e a pressão psicológica das 
pessoas que cercam as atrações turísticas tentando tirar proveito de 
mais um. Mas levamos a lembrança da hospitalidade e do carinho 
daquelas pessoas honestas que nos ajudaram e a lembrança das 
maravilhosas paisagens que se abriam aos nossos olhos após cada 
curva. 
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EQUADOR 
 

 

“Nosso pior inimigo somos nós mesmos, quando não temos 
consciência para avaliar bem os riscos que corremos.” 

Guillermo Antônio Godoy 
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Entrando no Equador pela pequena cidade de Huaquillas 
novamente um grande número de cambistas nos cercou. Junto a eles, 
moleques querendo acompanhar nos trâmites aduaneiros, alguns 
vendendo de tudo que se possa imaginar, outros pedindo. Sem contar 
os curiosos que querem sabem quem você é, de onde veio, para onde 
vai. É um ataque em massa com o objetivo de atordoar-nos e fazer-
nos cair na conversa deles. Há os que tentam ganhar a vida 
honestamente, mesmo que de uma maneira inconveniente, mas há, 
também, os que se aproveitam do tumulto para levar-nos a carteira, o 
relógio ou alguma coisa da bagagem. A atenção máxima é 
indispensável. 

O intenso calor aliado ao cansaço, à preocupação em seguir 
os burocráticos trâmites de entrada no país, ao cuidado com a ação 
dos mal intencionados  e, ainda, cercados por todo aquele povo, faz 
qualquer um perder o controle. Não adianta dizer não, as pessoas não 
entendem. Com um cambista perdi a calma:  

- Você sabe o que é não? Que língua você entende? Em que 
língua você quer que eu fale “Não”? - Só então nos deram um pouco 
de folga. 

Depois de estar com a documentação em ordem, saímos 
costurando em meio a toda a multidão que invadia as ruas. Um 
moleque curioso aproximou-se e desligou minha moto. Eu que já 
estava enfurecido, quase lhe dei um safanão. 

A fronteira não separa apenas dois países: a paisagem 
também muda abruptamente. No Peru andamos quilômetros no meio 
do deserto: só areia e morros pedregosos por todos os lados além do 
calor insuportável. As paisagens caracterizam-se pela predominância 
da cor areia, que chega a contaminar o azul do céu. Já no Equador, 
que é tomado pela floresta amazônica, o verde predomina destacando 
o azul do céu. Essa região é coberta de árvores, pássaros, extensas 
plantações de banana, áreas pantaneiras e até palafitas. Parece que 
atravessamos um portal mágico. As estradas parecem caminhos no 
meio de uma fazenda cujo clima aprazível nos convida a ficar.  

Passamos por Machala, a cidade considerada como a capital 
mundial da banana. O Equador tem na banana o seu maior produto 
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de exportação e, nessa região, as plantações tomam conta de ambos 
os lados da estrada. Passamos também por grandes campos de cana-
de-açúcar. 

O Equador é cortado de norte a sul pela Cordilheira dos 
Andes, que domina a maior parte do seu território e divide o país em 
três grandes áreas que diferem cultural, política e climaticamente 
uma da outra. A planície costeira ocupa um quarto do país e tem um 
clima tropical, onde se encontra cerca de 35 por cento de sua 
população. Na região das montanhas ou altos Andes está localizada 
Quito e o Chimborazo, o pico mais alto do país com 6.272 metros de 
altitude. É uma região vítima de eventuais e arrasadores terremotos, 
pois possui vários vulcões ativos. A região do Vale do Amazonas, 
que ocupa quase a metade da área do país, é habitada quase que 
totalmente por indígenas.  

Entramos no sul do país pela planície costeira por onde 
seguimos até um pouco antes de Quito e entramos na região dos 
Altos Andes, a qual nos acompanhou através da Colômbia. 

Por volta das 19 horas chegamos em Babaohyo, uma 
pequena cidade na planície costeira. Ficamos no Hostal Capitol II 
num apartamento pelo qual pagamos 70.000 sucres, 
aproximadamente 18 dólares. O apartamento era enorme, com dois 
quartos, sala e cozinha. Não tinha garagem, então recolhemos as 
motos no saguão do hotel. Após nos instalarmos, como eu estava 
com muita sede, fui a um pequeno restaurante ao lado do hotel para 
tomar uma cerveja. O Clodoaldo ficou no quarto. 

O restaurante era bem simples. Numa mesa próxima à 
minha, um casal jantava; noutra sentaram-se 5 mulheres indígenas. 
Pediram duas cervejas e um copo, um copo pequeno, tipo americano. 
Uma delas encheu-o e, num gole só, tomou toda a cerveja passando o 
copo vazio para a que estava ao seu lado. Esta repetiu o 
procedimento passando também o copo à do lado. E assim foi, tal 
uma brincadeira de “Escravos de Jó”. Quando acabou a cerveja, 
pediram mais duas. E mais duas. E mais duas. Perdi a conta. Eu, que 
na época, julgava-me um bom tomador de cerveja, senti-me 
inferiorizado. A alegria tomou conta delas. Riam tanto que mal 
conseguiam conversar. Nem beber conseguiam mais, derramavam 
quase toda a cerveja que escorria por suas roupas até o chão. Uma 
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delas num tamanho descontrole de tanto rir, chegou a urinar-se. Aí é 
que riam e bebiam, como se estivessem comemorando o feito da 
companheira. Depois de não mais de meia hora de espetáculo saíram 
tropeçando umas sobre as outras.  

Comentei o fato com o dono do restaurante e ele disse que 
essa era uma cena normal nas pequenas cidades do interior do país. 
Após um dia de trabalho duro nada como um happy hour para 
descontrair. 

 

09/05 Babaohyo - Ipiales/Colômbia 611 km 

 

Viajando pela planície costeira em direção a Quito, parece 
que estamos no meio de uma floresta, até surgir a cordilheira árida e 
tortuosa lembrando o Peru e a Bolívia. 

Numa parada de ônibus na beira da estrada, em um pequeno 
barraco coberto com uma lona, encontramos, à venda, pão seco, 
alguns doces, uma espécie de suspiro, cigarros, balas e refrigerante al 
tiempo (sem gelo). Um bando de moscas sobrevoava os alimentos 
dando mais “charme” ao local. Dentro do barraco, uma índia 
administrava tudo. Fora, dois porcos comiam restos de comida, 
dividindo espaço com as pessoas. A poucos metros dali, um pequeno 
riacho convidava a quem descia do ônibus a se refrescar. Algumas 
índias mais descontraídas, agachavam-se atrás de pequenas moitas 
para fazer suas necessidades. Cenas como estas eram constantes à 
beira das estradas.  

Na pesada serra que sobe até os 2.818 metros onde está 
Quito, a segunda maior cidade do país e a segunda capital de mais 
elevada altitude do mundo - a primeira é Lima – enfrentamos, além 
das inúmeras curvas, um movimento intenso, principalmente de 
caminhões. As ultrapassagens eram mais arriscadas. O Clodoaldo, 
um pouco mais audaz, acabou tomando uma boa dianteira. De um 
determinado ponto da serra tive uma visão ampla de um longo trecho 
da estrada que estava a minha frente, e nesse trecho não o vi. Pelos 
cálculos, ele parecia ter tomado uns 5 quilômetros de dianteira. 



 

 72 

Apressei o passo, mas não conseguia alcançá-lo. Por quase 
uma hora viajamos sem o contato visual que era uma regra 
estabelecida. Ainda mais numa região toda cheia de curvas, onde a 
probabilidade de acidente é maior e, neste caso, até que um perceba a 
falta do outro já pode ser tarde demais. Eu já não sabia mais se ele 
estava na frente ou atrás. E se ele tivesse caído numa curva? 

Não sei por que mas naqueles últimos dias, nos momentos de 
reflexão dentro do capacete, vinha analisando meu comportamento 
em relação às pessoas. O relacionamento com meus pais, com minha 
filha, minha namorada, meus amigos e com as pessoas de modo 
geral. Parecia que eu tinha uma lição a aprender. Percebi que 
algumas coisas poderiam ser corrigidas. Principalmente com relação 
à paciência e à falta de diplomacia para resolver problemas de 
relacionamento. Talvez esta reflexão tenha me ajudado a controlar 
minha irritação e agir de maneira diplomática em relação ao meu 
companheiro. De repente, encontro-o esperando-me na beira da 
estrada. Ele, tomado pelo encanto daquela região, não percebera que 
havíamos nos distanciado tanto um do outro. O fato parece ter 
acontecido para testar se eu aprendera a lição. 

De onde estávamos, a cordilheira despencava abruptamente. 
Um murmúrio rumoroso de águas denunciava, a poucos metros de 
distância, um riacho tombando em cascata frente a um enorme 
paredão rochoso. Era uma paisagem única que nos prendia pois 
desejávamos reter a lembrança de cada detalhe, sabíamos que talvez 
nunca mais cruzássemos tais paisagens. 

Mesmo contra a vontade, continuamos até Quito que, aos pés 
do vulcão Pechincha, é considerada patrimônio cultural da 
humanidade. Foi habitada pelos índios Quitu, antes do século XI, 
depois tornou-se capital do Império Inca do Norte em 1.487, e foi 
tomada pelos espanhóis em 1.536. Conquistou sua independência em 
1.822 na batalha de Pechincha. Na praça central, destaca-se, 
contando parte da história da cidade, a um tanto sinistra Catedral, 
com pedras cinzas, pórticos e cúpulas verdes, e também as antigas 
construções do Palácio Municipal e do Palácio do Governo. Além da 
Catedral, existem outras 86 importantes igrejas em Quito, algumas 
delas estão fechadas para reforma desde o terremoto de 1.987, dez 
anos antes de nossa visita. 
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Na estrada novamente, pequenos povoados sucediam-se. 
Ficava imaginando como as pessoas viviam ali. À beira da estrada, 
sobrevivem do comercio alimentício. Eram inúmeras barracas de 
frutas e vários restaurantes. Uma tenda coberta de lona com algumas 
mesas, cadeiras e um fogão a lenha no meio disso tudo, com panelas 
velhas e com a comida exposta ao público, sem nenhuma 
preocupação com a higiene. Um pedaço de madeira com letras 
desenhadas a mão livre, identificava aquilo como restaurante. 

Ao longo das estradas, poucos postos de gasolina modernos 
com lojas de conveniência equipadas com ar condicionado 
contrastavam com a simplicidade do resto do país, e eram um alívio 
para o viajante, principalmente o turista mais exigente que podia 
comer algo mais apetitoso. 

Cruzamos a linha do Equador. A altitude era de 
aproximadamente 3.000 metros. As terras mostravam-se secas e 
áridas, apesar da constante brisa que deixava o clima um pouco frio. 
Ao longo do caminho encontramos muitas pessoas a pé que nos 
olhavam como se fôssemos seres de outro planeta. Passamos por 
pequenas cidades habitadas por negros altos, simples e bem 
arrumados. Mesmo em roupas modestas, andavam com uma postura 
de quem estivesse em traje de gala. 

Nessa região restam poucas árvores, a maioria foi derrubada 
por empresas madeireiras que vêem as florestas apenas como metros 
cúbicos de tábuas. E, como resultado, a flora e a fauna dão lugar a 
paisagens áridas e desérticas. 

O Equador é fonte de uma beleza natural exuberante. Possui 
muitos vulcões, alguns deles com o pico coberto de neve. 
Infelizmente dias nublados e chuvosos impediram-nos de desfrutar 
plenamente essa beleza.  

Com a noite, chegamos em Tulcán, na fronteira com a 
Colômbia. Mal paramos, um senhor veio oferecer-me marijuana. 
Insistiu muito e, quando percebeu que eu não compraria, ofereceu-
me cocaína. Depois tentou convencer-me a passar a noite na cidade 
dizendo que possuía, além de muitas atrações, um cemitério 
maravilhoso que chega a ser um convite para morrer. Um convite 
para morrer? Fiquei receoso. O que é que o sujeito estava querendo 
dizer? Depois fiquei sabendo que realmente na cidade havia um 
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cemitério maravilhoso. Ainda tentando convencer-me, o senhor disse 
que providenciaria lindas garotas adolescentes. 

Rodamos 877 quilômetros no Equador sem nenhum 
problema, apenas acompanhados pela fina mas insistente chuva. As 
estradas estavam melhores que as do Peru e da Bolívia. Não 
enfrentamos muita serra, comparando com os países anteriores. 
Tanto o povo quanto a polícia foram muito corteses.  

A maior dificuldade que tivemos foi controlar a ansiedade. O 
cansaço nos abatia e, apesar de estarmos adiantados em relação ao 
nosso cronograma, não conseguíamos parar. Passamos rapidamente 
por cidades que mereciam um pouco mais de atenção, 
principalmente Guayaquil, a maior cidade do país, e Quito, a capital. 
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COLÔMBIA 
 

 

“Cada curva e cada dificuldade pode ser a última. É duro, é 
angustiante, mas é também um gosto de vida absolutamente único.” 

Paulo Rollo 
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Um abismo de 304 metros sobre o qual passa a ponte internacional 
de Rumichaca separa o Equador da Colômbia. Entramos na 
Colômbia por volta das 20 horas. Os trâmites de saída do Equador e 
entrada na Colômbia foram rápidos, mas tivemos problemas com a 
documentação das motocicletas, pois a aduana colombiana estava 
fechada. Tivemos que passar a noite em Ipiales, cidade fronteiriça. 

Ipiales é uma cidade pequena, mas cheia de atrativos. É 
chamada de Cidade dos Três Vulcões e é famosa pela colorida feira 
indígena que ocorre toda sexta-feira pela manhã. Possui uma igreja 
maravilhosa, a Catedral de Bodas de Pata, e a 8 quilômetros do 
centro fica o Santuário de Las Lajas, uma construção gótica 
encravada no canyon do rio Guaitara. Em dias de céu aberto, 
podem-se observar os picos nevados Chiles e Cumbal. Aos pés do 
Cumbal há uma lagoa que recebe o mesmo nome e, dizem, é 
excelente para pesca.  

A Colômbia, também um país montanhoso, é dividida em 
três grandes áreas pela cordilheira dos Andes: as terras altas, as 
planícies costeiras e as planícies orientais. Dois terços do seu 
território estão cobertos por densas florestas tropicais. Possui uma 
enorme área costeira, de aproximadamente 1.300 km de extensão 
para o Pacífico e 1.600 km junto ao mar do Caribe. É o país dos 
contrastes, pois possui regiões tropicais e picos cobertos de neve. Foi 
colonizada pelos espanhóis no século XVI, que acreditavam ficar ali 
a lendária cidade de Eldorado cujas ruas eram calçadas de ouro. 
Com o aparecimento de grandes cartéis de narcotráfico, e com a 
formação de fortes grupos armados fora do controle do Estado, o 
país entrou em desagregação. Correm boatos envolvendo o governo 
com o narcotráfico. 

 

10/05 Ipiales-Buga  554 km 

 

Pela manhã, descobrimos que a aduana não abriria porque 
era sábado, e mais, só abriria na quarta-feira em função de um 
feriado na segunda e terça-feira. Voltamos então à fronteira para 
tentar solucionar o problema. Estávamos dispostos a seguir viagem 
mesmo sem os documentos, pois perder ali 5 dias não estava em 
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nossos planos. Depois de muita conversa, conseguimos resolver o 
problema com os mesmos policiais da noite anterior. Fizeram apenas 
um registro das motos em nosso passaporte e colocaram um carimbo, 
o que foi suficiente para que pudéssemos transitar pelo país. E, 
detalhe, não pagamos nenhuma taxa extra. 

De Ipiales a Cali a estrada segue contornando os Andes com 
muitas subidas e descidas, variando de 500 a 3.000 metros de 
altitude. De quando em vez, a neblina que vagava pelos terrenos, 
agarrava-se aos prados distantes, depois transformava-se em chuva, 
numa chuva fina e penetrante, principalmente nas regiões situadas 
em mais elevada altitude. Quando não se fazia chuva, a densa 
neblina não nos deixava ver nada. 

A estrada que serpeia os Andes presenteia-nos com 
maravilhosas paisagens a cada curva mas algumas vezes é exigente 
demais testando nossa habilidade numa curva mais fechada, no 
encontro com um carro, ou em uma ultrapassagem forçada. É 
possível fazer tranqüilamente uma dúzia de curvas até que, de 
repente, uma quase nos trai. Viajávamos colados nas encostas das 
montanhas: olhando para baixo, viam-se enormes precipícios. Num 
determinado momento, fiquei sem freio na roda traseira, foi um 
grande susto. Uma bolha de ar no sistema de freio provocou a falha. 
Depois de sangrá-lo e de uma boa revisão, o problema ficou 
resolvido. 

Nas proximidades de Pasto havia muitos ciclistas que 
pegavam carona na traseira de caminhões e jipes para vencer a 
subida. Em alguns trechos, meninos fechavam a estrada com cordas, 
forçando a parada dos viajantes para então pedirem esmolas. A 
pobreza na Colômbia é menor que a dos países por onde havíamos 
passado até então, mesmo assim, sempre aparecia uma criança 
pedindo uma moeda. 

Pasto está localizada no vale de Atriz, a 84 quilômetros de 
Ipiales. É uma pequena cidade próxima ao vulcão Galeras, ao 
desfiladeiro do rio Guaitara, e à cascata do rio Bobo, com 153 
metros de altura. Entre Pasto e Popayán, passamos pelo canyon do 
rio Juanambu e pela pirâmide pré-colombiana do Morro de Tulcán. 
Logo a seguir chegamos a Pátia, uma pequena cidade habitada, na 
sua maioria, por negros altos. Almoçamos no Terminal Turístico 
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onde havia pessoas dançando salsa na beira da piscina. Alguns, 
embriagados, numa descontração total, vinham oferecer-nos bebida. 
É impressionante como as pessoas embriagadas tornam-se 
inconvenientes! Pensei sobre isso durante um bom tempo. 

Passando Cali, após um pedágio, um guarda nos parou e 
reclamou que não tínhamos um tal seguro obrigatório para quem 
transita pelo país, e que cobre danos contra terceiros, no caso de um 
eventual acidente. Usando daquele jeitinho brasileiro, conseguimos 
convencê-lo de que o nosso seguro obrigatório, aquele do Detran, 
cobriria todos os eventuais danos. Acho que o que ele queria era o tal 
Tríptico. 

Paramos para jantar em El Cerrito, uma pequena cidade após 
Cali. Pretendíamos ficar ali, pois chovia muito. Tentamos alguns 
hotéis mas, além de sujos, imundos, não ofereciam segurança para as 
motos. 

Mesmo sabendo que a estrada à noite era perigosa, lá 
estávamos nós outra vez. E ainda debaixo de chuva. Não 
enxergávamos nada, e cada carro que se aproximava dava a 
impressão de um assaltante, cada vulto no escuro lembrava-nos uma 
emboscada. Havia enormes poças de água na estrada e muitos 
ciclistas transitavam sem nenhuma sinalização tornando a jornada 
mais arriscada ainda. 

Por fim chegamos a Buga onde encontramos um bom hotel. 
Deixamos as motos num estacionamento ao lado. Comentamos sobre 
a arriscada façanha e decidimos mais uma vez não viajar à noite. 

A estrada sinuosa exigia muita concentração. O tempo 
passava e a distância percorrida não. A todo instante estávamos 
trocando de marcha: da segunda até a quinta a todo instante, 
reduzindo na entrada das curvas e acelerando na saída. Para 
conseguir o máximo rendimento, as motos seguiam inclinando até o 
seu limite vencendo as curvas do terreno difícil, algumas vezes o 
alforje raspava o chão.  O motor sempre roncando alto. As mãos 
ficavam doloridas de tanto puxar a embreagem, o acelerador e o 
freio, numa cadência sem ritmo. No fim do dia o cansaço era tal que 
não queríamos saber de nada além de uma boa cama. 
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11/05  Buga-Santa Rosa de Ossos 446 km 

 

Onze de maio, Dia das Mães, amanheceu chovendo em 
Buga. Liguei para minha mãe para manifestar-lhe meu carinho. Falei 
também com a Eloá e com a Andréia. As ligações telefônicas 
surpreenderam pelo baixo valor, cerca de 8 dólares a cada 3 minutos. 

O desayuno do restaurante ao lado do hotel foi uma surpresa: 
um prato com arroz, bife, banana frita e tomate, acompanhado de 
uma xícara de café com leite. Um cardápio um pouco estranho para 
um café da manhã. 

Buga é uma cidade onde muitos peregrinos vêm agradecer 
pelas graças recebidas, é uma espécie de Aparecida do Norte, só que 
em dimensão menor. O hotel onde nos hospedamos ficava a poucos 
metros da igreja. Fui até lá fazer minhas orações. O sentimento foi de 
que obtivera forças para enfrentar qualquer desafio.  

Seguindo viagem, os primeiros 100 km foram através de 
uma região plana; o restante, curvas e morros onde, em razão da 
chuva, deparamo-nos com vários acidentes. Muitos jipes, 
principalmente os antigos Wyllis, e muitas motocicletas de pequena 
cilindrada. Curiosos aproximavam-se e afastavam-se de nós como 
um bando de beija-flores. Nas proximidades das cidades vários 
ônibus, caminhões e jipes completamente lotados com pessoas 
penduradas pelo lado de fora, mostravam a precariedade do sistema 
de transporte coletivo. 

A chuva fina acompanhou-nos durante todo o dia. Na 
chegada a Medellin, uma chuva forte testou mais uma vez nossa 
habilidade de conduzir sob a chuva e a impermeabilidade do 
equipamento. As luvas não resistiram, encharcaram. Teríamos que 
providenciar outras mais resistentes para enfrentar o clima rigoroso 
do Alasca.  

Chegamos a Santa Rosa de Ossos, a cidade eterna. Na 
entrada da cidade fomos barrados pela polícia que nos obrigou a 
descer da moto para uma revista. Visavam ao controle do porte 
irregular de armas e do tráfico do drogas. Estávamos molhados, 
imundos. A nossa revista não foi tão criteriosa. Um dos policiais nos 
indicou o hotel em que pernoitamos. 
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Hotel Imperial, um hotel 5 estrelas por 28.000 pesos, 
luxuoso, numa pequena e simples cidade encravada nos Andes a 
2.500 metros de altitude e distante 100 km de Medellin. Apenas a fé 
e a religião explicam a presença  de um hotel tão luxuoso numa 
cidade tão simples, sem nenhum atrativo além da maravilhosa 
basílica da Virgem de Misericórdia. Elevei uma prece de 
agradecimento à virgem por nos premiar com esse aconchego pela 
jornada até então realizada. 

Estávamos tendo problemas com a troca de dinheiro. Não 
tínhamos pesos colombianos, e em vários postos de gasolina por 
onde passamos não aceitavam dólares. Enfrentamos dificuldades 
para abastecer as motos. Estávamos acostumados com o Peru e a 
Bolívia, onde não só os estabelecimentos comerciais mas também o 
povo recebia muito bem o dólar. A gerente do hotel, muito elegante, 
altiva, imponente e atenciosa, trocou-nos 100 dólares. Um dólar 
correspondia a 1.076 pesos. 

 

12/05 Santa Rosa- Cartagena  598 km 

 

Quanto mais nos aproximávamos de Cartagena, mais 
barreiras policiais encontrávamos, porém fomos parados apenas uma 
vez e apenas para saciar a curiosidade dos policiais que queriam ver 
de perto as motos. 

Andamos por mais ou menos 100 km de estradas sinuosas e 
o restante, por estradas planas e retas. Ufa! Que alívio! 

Nas proximidades de Cartagena bares executavam músicas 
caribenhas, com volume ensurdecedor e que parecia fazer a alegria 
de uma clientela descontraída, envolvida pelo clima e pelo ritmo. 

Tínhamos o endereço do hotel do Sr. Sérgio Escobar, a 
pessoa que nos providenciaria o barco para a travessia ao Panamá. O 
preço do quarto exorbitava do valor previsto, e como ficaríamos 
vários dias ali, tentamos negociar. Ele virou as costas e nos deixou 
falando sozinhos. Não nos sentimos bem atendidos e acabamos indo 
para o Hotel Paris, onde fomos recebidos por duas recepcionistas que 
além de belas eram muito simpáticas. Achamos que a troca valera a 
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pena, apesar de o Sr. Sérgio ser o contato para a travessia ao Panamá. 
Mas este era um problema a ser resolvido depois. 

Até Cartagena rodamos 9.455 km em 19 dias, completando a 
primeira fase da nossa viagem. Não pudemos comemorar tranqüilos 
por muito tempo, pois a preocupação em fazer a travessia tomava 
conta de nossos pensamentos. 

 

13/05 Cartagena 

 

Pela manhã saímos à procura de um barco. Fomos ao 
Terminal Turístico do Mole Manga, mas de lá só saíam barcos de 
passageiros, não de veículos. Disseram-nos para procurar empresas 
de transporte marítimo no centro da cidade. Fomos então procurar a 
San Andrés. Um dizia que era aqui, outro que era ali, andamos de um 
lado para o outro da cidade e, nada. Então nos indicaram o Terminal 
de Cargas, também no Mole Manga. De lá nos mandaram novamente 
para o ponto de partida. 

Saímos do Terminal Turístico com endereço de empresas 
localizadas no centro. Verificamos com algumas, mas o transporte 
seria muito caro, em torno de 1.000 dólares e demoraria 
aproximadamente 10 dias para chegarmos a Colón no Panamá. Foi 
um corre-corre sem nada concreto o dia todo, até que chegamos ao 
Mole Pegasos, onde ficavam os barcos de madeira, barcos bem mais 
simples que faziam fretes entre as ilhas mais próximas. Lá 
conhecemos o Anselmo, mais conhecido por seu apelido: Turon. O 
Turon nos prometeu um barco para o dia seguinte às 6 horas da 
manhã. A travessia custaria 150 dólares mais 50 que teríamos que 
pagar para que ele conseguisse, ainda nessa tarde, o nosso visto de 
entrada no Panamá, pois o consulado já estava fechado, e como ele 
tinha um elemento de contato, os 50 dólares nos abririam as portas 
do consulado. Fomos obter o visto e acertamos para embarcar no dia 
seguinte.  

Mesmo com essa alternativa, continuamos procurando outra 
um pouco melhor. O barco era horrível, e o Clodoaldo estava 
receoso, sua preocupação tinha sentido. Eu queria sair dali o mais 
rapidamente possível, não importando de que maneira. 
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Diante de uma situação difícil é preciso manter a calma, 
soluções existem. Nunca devemos nos apavorar e optar pela primeira 
alternativa que aparece. Eu confesso que estava apavorado. Se uma 
solução encontrada não nos agrada, devemos procurar outras até que 
uma nos inspire confiança. A que havíamos escolhido não nos dava 
tranqüilidade. 

À noite, o Turon ligou-nos no hotel dizendo que o barco 
estava atrasado e só sairia por volta das 16 horas, e não mais às 6 
como estava previsto. Os 50 dólares para abrir as portas do 
consulado foi um gasto desnecessário. O Turon justificou o atraso 
dizendo que tivera problemas para carregar as mercadorias que o 
barco levaria até o Panamá. 

As meninas do hotel, sabendo que procurávamos um barco e 
percebendo nossa preocupação, indicaram-nos o Sr. Jaime, 
proprietário de uma empresa de turismo e de um barco com o qual 
fazia pequenos cruzeiros.  Ele se prontificou a nos ajudar. Com um 
vasto relacionamento, ficou de verificar se o barco que pegaríamos 
teria condição de fazer a travessia, e se as pessoas que o fariam eram 
confiáveis. 

 

14/05 Cartagena 

 

Já no início da manhã fomos com o senhor Jaime ao Mole 
Pegasos. Ele conversou com várias pessoas e voltou dizendo que 
poderíamos ficar tranqüilos, pois o barco era seguro e as pessoas, 
confiáveis. Apesar de parecerem pessoas simples e honestas, sempre 
existem os que só querem levar vantagem. Principalmente nos 
momentos de tensão, desconfiávamos de todos. 

Geralmente as pessoas são honestas. No nosso hotel, por 
exemplo, perguntaram-nos se não éramos as pessoas procurados por 
um taxista. Ele havia ligado para lá dizendo que deixara em frente ao 
hotel duas pessoas que haviam esquecido uma máquina fotográfica 
em seu carro. Ou o motorista era muito honesto, ou era um golpe que 
eu não consegui entender. 
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Constatei que as pessoas que trabalham com turismo são as 
que mais exploram e muitas vezes agem desonestamente. 
Dependendo da aparência do cliente oferecem opções mais caras, 
não apresentando outras alternativas ou até escondendo informações 
importantes. Não contando os que sobrevivem do comércio ao redor 
dos pontos turísticos. Estes, além de agirem desonestamente, primam 
pela inconveniência em suas abordagens. 

Ficamos perambulando pelo Mole Pegasos e acabamos 
descobrindo que o nosso barco iria até Puerto Obaldia, que fica na 
divisa da Colômbia com o Panamá, uma pequena cidade isolada do 
mundo com acesso apenas por mar. Dali teríamos que negociar outro 
barco até Colón que, conforme nos informaram, ficava 
aproximadamente a 30 horas dali, ou seja, o Turon nos enganara e a 
intuição do Clodoaldo estava correta. Por Puerto Obaldia 
perderíamos muito tempo além do risco de nunca chegar, pois aquela 
região, na reserva do Darién, é muito selvagem e seus habitantes não 
gostam muito de turistas. Soube de pessoas que tentaram a travessia 
e foram forçadas a retornar. Outros desapareceram. 

Sem outra alternativa, deixamos o orgulho de lado e 
voltamos ao hotel do Sr. Sérgio. Inicialmente almoçamos em seu 
restaurante. Comemos um excelente peixe, um pargo com bolinhos 
de banana verde fritos. Foi a melhor refeição que fizemos desde o 
início da viagem. 

Aguardamos para conversar com o Sr. Sérgio, mas ele estava 
repousando depois de uma noite de boemia, e parecia que ninguém 
tinha coragem de chamá-lo, muito menos nós. Falamos então com 
seu filho, o Juan Carlos, que nos indicou o Bill Richard, no Clube 
Marítimo. Ficamos mais aliviados. 

Imediatamente fomos até lá. O Bill já nos aguardava, pois o 
Sr. Sérgio já o havia informado sobre nossa chegada. Em função 
disso, ele se organizara para sair na segunda-feira. Teríamos que 
esperar 5 dias. Pela segurança que sentimos nele e no seu barco, um 
veleiro de 56 pés, resolvemos confirmar com ele. Também não 
tínhamos outra alternativa. Para fazer a travessia pagamos 300 
dólares cada um. 

Alguns relatos que li, de aventureiros que tentaram a 
travessia, não eram nada animadores: todos perderam várias 
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semanas, mesmo sendo a alternativa escolhida o avião. Nós até que 
levamos sorte. 

Conosco iriam outras pessoas, inclusive um casal de 
argentinos que viajava de moto, comentou o Bill. 

Após acertar tudo, resolvemos sair do hotel Paris onde 
estávamos e ir ao hotel do Sr. Sérgio, para tentar acertar o mal-
entendido. Afinal, ele nos fora indicado por um amigo muito 
respeitado, o Erasmo da Silva Azevedo. Fomos recebidos novamente 
pelo Juan Carlos. 

O hotel ficava de frente para o mar do Caribe. Logo que nos 
hospedamos, fomos dar um mergulho e caminhar pela praia. Foi o 
primeiro dia de descanso depois dos 9.500 quilômetros rodados. 
Estávamos com tudo resolvido, só tínhamos que aguardar a saída do 
Bill e, enquanto isso, aproveitar as belezas do Caribe. 

Retornando ao hotel, resolvi fazer uma boa revisão nas 
motos. Troquei pastilhas de freio, ajustei a corrente, completei o óleo 
de freio e verifiquei outros itens. Enquanto isso o Sr. Sérgio chegou. 
Não me cumprimentou, mas comentou sobre nós e nossas motos com 
algumas pessoas que o acompanhavam. Sabia quem éramos, falava 
sobre nós, mas não nos dirigiu a palavra, nem sequer um olhar. E foi 
assim o dia todo. Ele era um espanhol durão, daqueles que 
dificilmente dão o braço a torcer, mas com o passar dos dias acabou 
mostrando-se amigo e gentil. 

Durante o dia o movimento era intenso, à noite a cidade 
ficava vazia, ninguém pelas ruas, nem um turista sequer. No Boca 
Grande, um dos bairros mais badalados, bons restaurantes, bares e 
clubes, todos muito bonitos e bem arrumados, mas vazios. Fora de 
temporada, tudo pára. Na tranqüilidade da noite, ouvia-se apenas o 
trote de cavalos. Puxam charretes típicas que disputam com os táxis 
a preferência do turista desejoso de fazer um passeio pela cidade. 
Senti um aperto no coração e um forte sentimento de saudades da 
Andréia, pois aquele era um momento oportuno para juntos 
desfrutarmos o romantismo da cidade.  
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15/05 Cartagena Passeio de Barco 

 

Como teríamos que esperar mais alguns dias, resolvemos 
fazer um minicruzeiro por algumas ilhas no Caribe. Um cruzeiro de 
um dia. O Juan Carlos deu-nos algumas dicas e vendeu-nos dois 
ingressos para um passeio que saía do Mole Pegasos. Lá 
descobrimos a exorbitância do valor que havíamos pago ao Juan 
Carlos. Resolvemos devolver-lhe os ingressos e comprar outros, pois 
a diferença era significativa.  

Além da beleza natural do céu e do mar caribenho, foi um 
passeio sem muitas atrações, um verdadeiro pacote para ludibriar 
turistas. Paramos inicialmente numa pequena ilha em que havia um 
aquário com algumas espécies marinhas, nada que chamasse muita 
atenção. Em outra ilha, erguia-se apenas uma casinha de madeira 
muito simples onde preparavam o almoço e, ao lado, uma tenda 
coberta de palha. Um prato muito simples com arroz, salada, banana 
frita e peixe, o qual comemos apinhados debaixo da tenda, sob um 
calor infernal. 

Depois do almoço, enquanto descansávamos à sombra de 
alguns coqueiros na beira da praia, uma senhora bem simples, 
carregando roupas surradas pelo tempo, equilibrava uma bacia sobre 
a cabeça, tentando ganhar algum dinheiro dos turistas. Ao seu lado, o 
pequeno filho, precariamente vestido e com a cara suja, seguia aos 
trotes os passos largos da mãe.  

- Tira o dedo do nariz! - dizia a pobre senhora dando um 
cascudo no moleque.  

Ele, empurrado pelo cascudo e ainda cambaleando, veio até 
mim. 

- Compra-me una manzana, Señor! 

Eu não compraria uma fruta em mãos de criança de nariz 
melecado. Dei-lhe algumas moedas e ele voltou saltitando de alegria 
até a mãe. 

Em todo lugar, o turista é cercado por um bando de 
vendedores que ignoram um não. Nenhuma dessas ilhas pode ser 
considerada exceção. Tentam, insistem, oferecem descontos 
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descabidos: leve três e só pague dois. Quando finalmente percebem 
que não venderão nada, contam uma ladainha e pedem um regalo 
(presente). Até certo ponto é interessante ouvi-los, pois suas histórias 
para arrancar dinheiro de turista são bem criativas, mas chega uma 
hora em que eles se tornam insuportáveis. 

Retornando do passeio, fomos ao Clube Náutico falar com o 
Bill, conhecer melhor seu barco e estudar como carregar as motos. 
Um problema levantado por ele foi como tirá-las do barco no porto 
de Colón, no Panamá. Para mim isso não importava, nem que 
tivéssemos que soltá-las na água, o que eu queria era sair dali. O Bill 
adiantou-nos que talvez saíssemos no domingo à tarde e não mais na 
segunda. Para nós isso significava um dia ganho. 

 

16/05 Cartagena 

 

Voltamos ao Clube Náutico levando os passaportes para o 
Bill acertar os papéis da viagem. Com ele encontrava-se um casal de 
ingleses e uma menina da Nova Zelândia. Viajariam conosco.  

Após tudo acertado, fomos dar um passeio pelo centro 
histórico de Cartagena. A cidade é circundada por uma muralha de 
pedra construída para defendê-la dos ataques dos inimigos. Casas 
com sacadas de madeira, construções antigas muito bem 
conservadas, num colorido muito bonito, tornam a cidade 
encantadora.  

Vários vendedores ambulantes, engraxates, bancas de frutas, 
revistas, livros, tudo amontoado pelas calçadas. O que me chamou a 
atenção foi o número de pessoas que encontrei a ler, tanto jornais e 
revistas como também bons livros. Eram todas pessoas simples 
vendendo alguma coisa e, enquanto aguardavam o freguês, estavam 
lendo. Fiz uma rápida comparação com os brasileiros, mesmo com 
os mais cultos. Quantos livros lêem em média por ano? Essa média 
deve ser bem inferior, se comparada à dos colombianos. Não é à toa 
que a Colômbia é berço de grandes escritores, como Gabriel Garcia 
Marquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1.982. 
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Diante de uma igreja onde um senhor fazia chaves, paramos 
para fazer uma cópia para o Clodoaldo. Com uma habilidade 
incrível, em poucos segundos a chave estava pronta. Peguei-a para 
olhar e comentei: 

 - Está bem parecida! 

 - Parecida no! És igual!  - retrucou o senhor. 

 - É tão parecida que não dá para saber qual é a original! – 
disse-lhe tentando consertar. 

Então ele ficou todo faceiro. (Detalhe: a chave não deu certo, 
e mais uma vez ouvi o desabafo do meu companheiro). 

Andamos um pouco mais e paramos para almoçar. O calor 
era intenso, 33 graus à sombra. Minha camiseta estava totalmente 
molhada de suor. As pessoas de pele clara transpiram mais. 
Comemos um excelente pargo, bem mais barato que o do Sr. Sérgio, 
mas tão delicioso quanto. 

Continuando o passeio pela cidade, fui fotografar uma 
senhora negra que vendia frutas – uma cena exótica com um 
contraste gritante de cores e formas. Ela ficou irada, não se deixou 
fotografar dizendo que os gringos não compram nada, não dão nada 
e só querem fotografar. Como eu não estava muito a fim de fazer 
amigos, saí sem a foto. 

A melhor foto é a roubada, aquela que se tira da pessoa sem 
que ela perceba, pois só assim é possível tirar um instante do 
cotidiano livre de qualquer afetação. Se a pessoa percebe ou sabe que 
vai ser fotografada, naturalmente ela muda a postura fazendo uma 
pose que não tem nada a ver com a espontaneidade desejada. 

Um pouco mais adiante recebemos uma oferta de taxa de 
câmbio convidativa para a compra de dólares. Pagavam 1.200 pesos 
por cada dólar, a taxa normal era de 1.000 pesos. O Clodoaldo disse 
que queria trocar 10 dólares. O cambista insistiu, oferecendo taxas 
melhores para uma quantidade maior, disse que os bancos já estavam 
fechados e, como era sexta-feira e eles só abririam na segunda, a 
cotação subia, justificando que os dólares seriam usados para compra 
de contrabando nos navios que encostam no porto.  
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A palavra contrabando já não me soou bem. Senti que, se 
negociasse com aquela pessoa, estaria pactuando com o contrabando. 

De tanto ele insistir, o Clodoaldo trocou 20 dólares. O 
cambista contou 26.000 pesos, deu-os em sua mão para que ele 
conferisse e depois pegou os Us$20. Dizendo que a taxa era boa, o 
cambista insistia novamente para que ele trocasse mais. Devolveu os 
Us$20, pegou os 26.000 pesos, contou-os novamente, enrolou-os, 
devolveu a ele e pegou os Us$20 insistindo que ele trocasse mais. O 
Clodoaldo, dizendo que já estava satisfeito, colocou o dinheiro no 
bolso e então saímos.  

Eu sentia que alguma coisa estava errada mas não sabia o 
que era. Então pedi ao Clodoaldo que contasse novamente o 
dinheiro, e aí descobrimos o golpe. Com ele só havia 6.000 pesos. Já 
não se via mais nem o rastro do espertinho.  

 

17/05 Cartagena 

 

Logo pela manhã fui à telefônica ligar para a Andréia. Falei 
com o Câmara que contou sobre seu tombo de moto na semana 
anterior. Disse ele que caiu quando fazia um passeio até Ponta 
Grossa, a 250 km por hora, após bater na traseira de um carro que o 
fechou. Felizmente não lhe aconteceu nada grave, mas sua BMW K1 
ficou destruída. 

Levamos as motos para o Clube Náutico e, com a ajuda de 
uma prancha de madeira e de dois “ratos de porto”, conseguimos 
carregá-las no veleiro do Bill, o Farnientes. 

Tivemos um pouco de dificuldade em conseguir o transporte 
para o Panamá. Planejáramos ficar dois dias em Cartagena e 
acabamos ficando sete. A tensão nesses dias foi enorme, 
principalmente quando a única alternativa que tínhamos era via 
Puerto Obaldia. Se tivéssemos ido até lá, o que aconteceria ninguém 
sabe. Estaríamos em um porto sem comunicação. Um prato cheio 
para algum explorador ganhar uma boa grana oferecendo-se para 
tirar-nos de lá. Isso se ele não ficasse com as motos e nós virássemos 
comida de tubarão. O que não seria difícil, pois as manchetes do 
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jornal do dia anunciavam que haviam sido encontrados mais 15 
corpos no Rio Magdalena, próximo de onde estávamos, e ainda não 
havia pistas sobre a causa das mortes. Imagine o que poderia 
acontecer-nos no isolamento de Puerto Obaldia. 

A ansiedade de chegar ao Alasca era muito grande. 
Estávamos correndo, cortando caminho, tentando cada vez mais 
ganhar dias em relação ao planejado. Chegamos a cometer grandes 
loucuras viajando durante a noite por estradas difíceis e perigosas, 
inclusive de baixo de chuva, sem recursos e correndo um enorme 
risco de sofrer acidentes ou sermos assaltados. Na viagem até 
Cartagena passamos correndo por lugares que mereciam mais 
atenção. Estávamos adiantados em relação ao nosso cronograma, 
poderíamos ter aproveitado mais. Passamos a 29 km de Guayaquil, a 
maior cidade do Equador, e não entramos. Pergunto-me: “Quando é 
que terei novamente a oportunidade de conhecer Guayaquil?” Todos 
os dias de vantagem que tínhamos foram consumidos em Cartagena. 
Por um lado, parecia uma recompensa após completar a primeira 
etapa de nossa aventura que, de uma forma geral, conseguimos 
realizar com sucesso. Pudemos descansar e nos alimentar melhor, 
recuperando os quilos perdidos pelo caminho. Por outro, parecia um 
castigo por estarmos indo contra o planejado. Temos mesmo que 
aprender a controlar a ansiedade. 

Sabíamos que outras dificuldades surgiriam pelo caminho e 
estávamos prontos para enfrentá-las. Aquela semana foi ótima pois, 
além de servir para descansar, serviu para quebrar o ritmo frenético 
que vínhamos enfrentando na viagem.  
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A TRAVESSIA COLÔMBIA-PANAMÁ 
 
 

“Estou sempre de viagem. O mundo é a paisagem que me atinge de 
passagem.” 

Helena Kolody 
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18/05  Saída de Cartagena 

 

Logo pela manhã fomos ao Iate Clube. Estávamos todos 
prontos, mesmo assim esperamos, não sabemos por quê, até às 15 
horas e 30 minutos, hora local, quando, no cais do porto de 
Cartagena, ao som de um saxofone vindo de um barco próximo, o 
capitão Bill ligou os motores do Farnientes. O Ken e eu levantamos 
as âncoras e, aos poucos, fomos deixando para trás o que para nós 
parecia um mundo de preocupações. 

Com as velas baixadas, apenas movidos pelo pequeno motor, 
fomos saindo lentamente de Cartagena e entrando mar adentro. No 
barco éramos oito: o capitão Bill, o casal de argentinos Alexandre e 
Patrícia, a neozelandesa Kimberly, o casal de ingleses Ken e Suzana, 
e os dois aventureiros brasileiros Clodoaldo e Marcos. Uma 
tripulação bem eclética. 

O Alexandre e a Patrícia vinham de Bahia Blanca, na 
Argentina, com destino a Los Angeles, numa Honda C90, uma 
motoneta idêntica à Honda Dream que temos no Brasil. Estavam 
havia quatro meses viajando. Subiram contornando todo o litoral do 
Atlântico passando pelo Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, 
Venezuela e Colômbia. Se nos chamavam de malucos, o que eram 
eles? 

A Kimberly viajava havia quatro meses sozinha pela 
América do Sul. Não esteve no Brasil, pois disse que viajar no nosso 
país era muito dispendioso. Subiria toda a América Central, visitaria 
uns parentes na cidade do México de onde tomaria um avião para 
Washington, onde mora atualmente. Se nos chamavam de corajosos, 
o que era ela?  

Com o casal de ingleses não conversei muito, ou melhor, 
nada. Eu não conseguia entender uma palavra sequer do Ken, com 
quem trabalhei no barco soltando e levantando velas. Ela era uma 
alva, baixinha e esguia, ele era negro, forte e alto. Se nos achavam 
estranhos, o que eram eles? 

O capitão Bill era um americano que resolvera deixar a 
monotonia da cidade grande. Trocou sua casa pelo barco, as estradas 
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pelo mar e a esposa pelo whisky. Se nós éramos bons de copo, o que 
era ele? 

Seguimos em direção oeste, perseguindo o sol que, aos 
poucos, foi baixando até mergulhar no mar. Com o chegar da noite, o 
vento aumentou, o mar ficou revolto e o barco balançou muito. As 
motos também balançavam. Eu queria fazer alguma coisa, ver se 
estava tudo em ordem, verificar as amarrações mas, se ficasse ali, 
passaria mal. Já estava meio enjoado. Os vários comprimidos contra 
enjôo não resolveram. Então fui me deitar. 

O Clodoaldo ficou ajudando o Capitão Bill que, até então, já 
havia tomado uma garrafa de whisky.  

Foi uma noite terrível. Eu me segurava na estreita cama para 
não cair, balançava tudo, caíam coisas das prateleiras, as portas 
batiam e as luzes piscavam. Esse balanço proporcionou momentos, 
para mim, nada agradáveis. Concluí que navegar não é o meu forte.  

 

19/05  Mar do Caribe 

 

Pela manhã quando acordei, tudo estava mais calmo, mas eu 
não me sentia bem. Tentei comer alguma coisa mas, como o 
estômago estava embrulhado, não descia nada. Passei boa parte do 
dia mal, quase só deitado. 

O Clodoaldo veio me contar que durante a noite, o capitão, 
ligeiramente embriagado, foi dormir deixando o barco no piloto 
automático. Ele, conversando com a Suzana, mostrava-lhe o GPS 
que havíamos levado quando notaram algo estranho: a velocidade 
mostrada pelo aparelho era de 5 nós negativos. Conferiram com os 
instrumentos do barco que mostravam o mesmo. Como é que uma 
velocidade pode ser negativa? Foram acordar o capitão e só então 
perceberam que estávamos velejando em sentido contrário, ou seja, 
estávamos voltando. O irresponsável capitão acertou o rumo e voltou 
a dormir.  

O Clodoaldo e a Suzana, apavorados, passaram a noite em 
vigília para garantir que o barco mantivesse a rota. Contaram que 
viram vários tubarões rondando o barco. 
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Durante o dia o mar era calmo, parecia um espelho, mas, à 
noite, os monstros saíam desse espelho e vinham nos apavorar. Eram 
ondas enormes que, numa cadência rítmica, levantavam lentamente o 
barco até a crista e depois o lançavam abaixo rapidamente, sacudindo 
tudo o que estava dentro dele.  

À noite, fomos acordados mais ou menos à uma hora, 
quando estávamos chegando às ilhas de San Blas. Levamos quase 
duas horas entre recifes, executando arriscadas manobras em busca 
de local seguro para ancorar. Ancorados e sem aquele balanço, pude 
dormir melhor. 

 

20/05 San Blas 

 

San Blas é um arquipélago habitado pelos índios Cuna. Faz 
parte de um pequeno conjunto de ilhas que ainda mantêm as 
tradições indígenas. Nessas pequenas ilhas muitas vezes mora apenas 
uma família. A região é rica em crustáceos. Os ilhéus tiram da 
palmeira e da pesca o seu alimento. Utilizam barcos a remo e a vela. 
O artesanato é muito bonito, tecidos quadrangulares chamados mola 
são a base de suas roupas. Hoje, muitos produtos vêm de Colón, via 
navio ou avião, produtos que os índios só descobriram e passaram a 
depender deles depois do contato com o homem branco. A dança 
está presente em todas as suas atividades, desde o nascimento até a 
morte. Inicialmente bailavam apenas para eles, hoje também para 
conseguir alguns trocados com os turistas.  

Ancorados, vi pela primeira vez o Alexandre e a Patrícia 
desde a saída do porto. Ficaram trancados todo o tempo no pequeno 
quarto na popa do barco. O Alexandre sofreu com o balanço do mar 
e não saiu um só instante. 

A Kimberly, que já tem a pele clara, estava mais branca que 
um copo de leite. Ficou quase sempre deitada. Quando se arriscava a 
levantar, parecia um zumbi e logo despencava na cama. 

Acho que os únicos que não sofreram com o mal do mar 
foram o capitão Bill e o Clodoaldo. Se bem que o capitão passou 
grande parte do tempo dormindo, em função da bebedeira. 
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O Alexandre e eu nadamos até uma pequena ilha desabitada, 
a mais ou menos 200 metros, para apanhar cocos. Até então, eu não 
havia notado como a água de coco é saborosa e nutritiva. Após tomar 
um pouco, todo o mal-estar provocado pelo balanço do barco 
desapareceu e eu me senti renovado.  

Voltamos ao barco trazendo alguns cocos para os demais. 
Além da água do coco, pudemos comer também sua polpa. 

O coco é, sem dúvida, uma fruta que merece atenção, pois 
possui elementos suficientes para sustentar a vida do homem 
indefinidamente. Alguns estudos nos EUA mostraram que os cocos 
verdes contêm as mesmas propriedades do leite materno. Apesar da 
grande quantidade de gordura e graças ao seu conteúdo em sais de 
potássio e sódio, é um alimento adequado na arteriosclerose. É um 
ótimo substituto da carne, do ovo, do queijo e do leite, além de ser 
superior a todos eles. E ainda oferece inúmeras aplicações na 
terapêutica doméstica, tanto no combate como na prevenção de 
diversas doenças. Sua água é excelente para combater o enjôo do 
mar. É um excelente alimento para o tipo de viagem que estávamos 
fazendo. 

Não demorou muito, apareceram alguns índios numa 
pequena canoa propondo trocar lagostas por bebidas alcoólicas. 
Salivei. As lagostas frescas dariam um ótimo prato, mas o capitão 
não trocaria sua bebida por nada deste mundo. 

Passamos o dia ancorados, até que no meio da tarde o 
capitão aproximou-se e disse: “OK, guys, lets go!”, então o Ken e eu 
levantamos as âncoras e saímos lentamente costurando por entre os 
recifes até podermos soltar as velas e seguir viagem. 

Velejamos cerca de 10 horas sobre fortes ondas, até que 
ancoramos para passar o resto noite em águas mais tranqüilas, então 
já próximos a Colón.  
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PANAMÁ 
 
 

“Viajar de moto é exercer a liberdade em sua plenitude, porque se está em 
contato direto com a natureza. Passa-se a respeitar os elementos da 

natureza e os seus próprios limites.” 
Helio Mendes Lima 
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21/05  Colón/Panamá - Anton   214 km 

 

O Panamá, nome de origem indígena que significa 
abundância de peixes, é um país montanhoso e registra sua maior 
altitude no pico do vulcão Baru, a 3.475 metros do nível do mar. As 
terras baixas estendem-se pelas duas linhas costeiras. A região do 
Darién, no extremo leste do país, é praticamente desabitada e é o 
único trecho do continente americano em que a rodovia Pan-
americana não foi construída. O Panamá possui muitas ilhas, como o 
arquipélago de San Blas onde estivemos. Conta com 1.023 ilhas no 
Atlântico e 1.518 no Pacífico.  

Com a independência da Espanha em 1.821, o Panamá 
passou a fazer parte da grande Colômbia, que incluía a Colômbia, 
Venezuela, Equador, Peru e Bolívia. Estando localizado na parte 
mais estreita do continente Americano, entre o Atlântico e o 
Pacífico, suas terras foram muito disputadas. Em 1.846, a então 
Colômbia assinou com os Estados Unidos um tratado permitindo a 
construção de uma estrada de ferro ligando os dois oceanos. A 
construção, que durou 5 anos, foi concluída em 1.855. 

Por muito tempo tentou-se construir um canal para fazer a 
ligação. Surgiram vários obstáculos, entre eles uma forte pressão da 
igreja: “O que foi unido por Deus, o homem não deve tentar 
separar”. Em 1.878 a empresa francesa que construíra o canal Suez 
obteve os direitos da construção do canal, mas o projeto apresentou 
mais problemas que o esperado, inclusive uma onda de febre amarela 
e malária matou grande parte de seus trabalhadores. Com problemas 
financeiros, a empresa foi obrigada a vender a concessão para os 
Estados Unidos em 1.903.  

Nesse mesmo ano o Panamá, com a ajuda dos Estados 
Unidos, conseguiu separar-se da Colômbia que não reconhecia o 
Panamá como uma nação legítima, até que em 1.921 recebeu dos 
Estados Unidos, como forma de compensação, a quantia de 25 
milhões de dólares. 

Mais de 75 mil pessoas trabalharam durante os 10 anos da 
construção do canal. Finalmente, em 15 de agosto de 1.914 o 
primeiro navio fez a travessia. O domínio americano sobre o canal 
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foi fonte de muitos conflitos entre o Panamá e os Estados Unidos, 
mas a assinatura de um tratado em 1.977, no qual os Estados Unidos 
comprometia-se a passar gradativamente o controle, acabou com a 
contenda. No dia 01 de janeiro do ano 2.000, o Panamá terá direito 
exclusivo sobre o canal. 

 

Quando nos aproximávamos do píer do Iate Clube de Colón, 
observando as expressões no rosto do capitão Bill, tive a sensação de 
que nunca atracaríamos ali. Ele parecia muito preocupado, afinal, 
nunca havia transportado nada em seu barco, muito menos 
motocicletas, e estava receoso de que algum imprevisto pudesse 
acontecer. 

Depois de várias manobras conseguimos autorização, e 
atracamos. Senti um alívio enorme por estar em terra firme 
novamente. Foi como se tivesse acordado de um grande pesadelo.  

Espalhados pelo cais, encontramos alguns pedaços de 
madeira que serviram como rampa e, com a ajuda de algumas 
pessoas, descemos as motos. 

De repente, em passos rápidos e firmes como que em marcha 
de guerra, surgiu um fiscal aduaneiro embravecido. Seus olhos 
pareciam poderosas armas tentando nos intimidar. Seu rosto estava 
vermelho de raiva. As veias das têmporas e do pescoço estavam 
salientes, prestes a explodir. Com voz enérgica e autoritária disse-nos 
que não tínhamos autorização para desembarcar as motos, que 
estávamos infringindo a lei, que elas poderiam estar contaminadas e 
poderiam contaminar seu país, e que nunca poderíamos ter feito o 
que fizemos. Foi uma bronca enorme, e nós não podíamos fazer nada 
além de pacientemente assistir ao descarregar de sua fúria sobre nós. 
Na verdade, foi a melhor coisa que fizemos, pois se tivéssemos 
esperado pela tal autorização para desembarcá-las, talvez nunca a 
conseguíssemos. Assim, já estava feito. 

Depois de algum tempo, quando o fiscal estava mais calmo, 
fomos liberados para levar as motos até um pátio próximo para que 
fossem desinfetadas. Todo vestígio de terra encrostada nos pneus e 
paralamas foi minuciosamente esborrifado. 
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Enquanto isso, o Capitão Bill foi com os passaportes até a 
aduana para oficializar nossa entrada, o que ocorreu rapidamente e 
sem problemas.  

Para obter a documentação das motos, a história foi outra: 
passamos o dia correndo de um lado para outro, pois como não era 
um procedimento normal, ninguém sabia exatamente que 
documentos exigir e assim, deveríamos nos sujeitar ao forjar de leis 
com o objetivo de legalizarem uma extorsão.  

Foram necessárias cópias de documentos, autorização de um 
órgão que ficava em um extremo da cidade, depois de outros que 
ficavam em extremo oposto. Enquanto providenciávamos os papéis, 
aproveitamos para conhecer um pouco da cidade que é a segunda 
maior do Panamá, com aproximadamente 122 mil habitantes. 
Antigas casas de madeira em mau estado de conservação margeiam 
as ruas da cidade dando-lhe um aspecto assombroso. Apenas 
algumas construções coloniais e a catedral em estilo francês recebem 
alguma manutenção. O Hotel Washington, de frente ao mar, é uma 
construção histórica inicialmente construída em madeira pelos 
trabalhadores da estrada de ferro. 

Quase toda a literatura que encontramos sobre Colón 
aconselhava a não andar sozinho pelas ruas, mesmo à luz do dia, pois 
existe perigo de assalto, principalmente nos primeiros cinco minutos 
após a chegada na cidade. A taxa de criminalidade é alta e, por isso, 
andávamos sempre atentos e tomados por uma forte tensão.  

Um dos postos da Receita Federal ficava dentro da zona 
franca de Colón, a segunda maior zona franca do mundo - a maior é 
a de Hong Kong - onde aproveitei para comprar, por um preço 
convidativo, uma máquina fotográfica. Só isso já valeu o dia, pois 
uma das minhas máquinas havia sido roubada no Peru e a outra havia 
parado de funcionar durante a travessia. 

Solicitaram-nos um papel que deveria ter sido fornecido pelo 
barco que transportou as motos, descrevendo suas características e 
outras informações como local de embarque e desembarque. Pensei 
na hora: “Estamos ferrados! Vão complicar tanto que dificilmente 
sairemos daqui com as motos.” 
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Fomos falar com o capitão Bill que, então, pegou uma folha 
de papel em branco e escreveu a próprio punho algumas linhas 
dizendo que havia nos transportado, com as motos, do Porto de 
Cartagena ao Porto de Colón. Colocou um carimbo e sua enorme 
assinatura, dobrou o papel e nos entregou dizendo: “Aqui está o 
papel!” 

Não muito confiantes de que aquele era o papel que haviam 
solicitado, voltamos à aduana. O oficial aduaneiro olhou de um lado 
e do outro, no rosto uma expressão de quem pensava: “O que é mais 
que eu posso pedir?” Creio que sua criatividade não estava tão 
aguçada no momento, ou talvez a preguiça de pensar fez com que ele 
aceitasse aquele documento e nos liberasse.  

No final do dia, com a documentação toda em ordem, 
retornamos ao pátio do Iate Clube, onde as motos estavam retidas. 
Um grupo de policiais rodeava as motos. A sensação foi de que os 
problemas não haviam terminado. A Patrícia, que ficara tomando 
conta das motos enquanto o Alexandre, o Clodoaldo e eu 
providenciávamos os documentos, parecia aflita e assustada. O clima 
de tensão só se desfez quando percebemos que ela estava preocupada 
apenas com a nossa demora, e os policiais eram apenas curiosos. 
Disse-nos a Patrícia, que dezenas de policiais vieram ver as motos. 

Após um rápido lanche, despedimo-nos dos amigos 
argentinos e seguimos em direção à capital. A idéia não era ficar lá, 
mas um pouco mais adiante. Percorremos aproximadamente 100 
quilômetros, acompanhando o canal do Panamá. Passamos pelas 
cidades de Gamboa e Balboa, onde enfrentamos um trânsito intenso. 

Na entrada da cidade do Panamá, uma grande feira livre 
tomava conta dos dois lados da estrada. Os carros paravam 
repentinamente no meio da rua e uma grande multidão perambulava 
por ali. Era preciso estar atento ao máximo: primeiro, para não passar 
por cima de alguém, ou entrar na traseira de um carro, ou até para 
não ser atropelado; e, segundo, para não perder detalhes curiosos que 
fazem parte do dia-a-dia daquelas pessoas. No meio de toda a 
multidão e, entre as dezenas  de pequenas barracas, estava uma índia 
levando uma dúzia de leitões presos por uma cordinha. Na verdade, 
não era ela quem levava os leitões, mas os leitões que a levavam. A 
cena chamava a atenção. 
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Pedimos informações a um policial motociclista sobre a 
saída em direção ao canal e ele nos acompanhou até lá. Foi uma 
verdadeira escolta. Com sua Suzuki GS500, sirene ligada, seguiu 
abrindo espaço no trânsito tumultuado. É claro que isso teve um 
custo: tivemos que responder a uma série de perguntas sobre a 
viagem e sobre nossas motos que, com a bagagem, mostravam-se 
imponentes. 

A rodovia Pan-americana, nesse trecho totalmente 
pavimentada, segue 489 quilômetros pela costa do Pacífico até a 
divisa com a Costa Rica. Passamos inicialmente pela Puente de las 
Américas que com seus 1.653 metros estende-se sobre o canal do 
Panamá. Seguimos pela pequena cidade de Arraijón, e por La 
Cochera, com o interessante Mercado de Arte das Américas cujos 
entalhes em madeira são muito requisitados. Passamos também por 
Campana onde fica o Parque Nacional de Campana; entramos em 
Santa Clara, famosa por suas belas praias; e, finalmente, chegamos 
em Anton, uma pequena cidade conhecida pelo famoso manjar 
branco e por um crucifixo tido como milagroso. Escolhemos Anton 
para nela pernoitar. 

Jantamos em um pequeno restaurante junto ao hotel, e 
embora tivéssemos pedido refrigerantes, trouxeram-nos dois jarros 
de água. É um costume da região servir jarros de água com a 
refeição. Estávamos sem dinheiro panamenho para pagar o jantar e o 
hotel, mas não tivemos problemas, pois a economia panamenha é 
totalmente dolarizada, sua moeda, o balboa, equivale ao dólar. É 
difícil encontrar o papel moeda local. No comércio como um todo, o 
papel moeda utilizado é o dólar.  

 

22/05 Anton - San José/Costa Rica 716 km 

 

No café da manhã do hotel, novamente jarras de água na 
mesa. 

Continuando a viagem, passamos por Penonomé, uma cidade 
antiga da época da chegada dos espanhóis, e por Natá, uma das mais 
antigas cidades do Panamá, senão das Américas, fundada em 1.520. 
Em Natá fica a Igreja do Apóstolo San Tiago com lindas esculturas 



 

 104 

em madeira e, ao redor da praça, muitas construções coloniais. 
Próximo à cidade, o Parque Arqueológico Del Caño possui um 
pequeno museu e algumas escavações que mostram muitos 
esqueletos humanos soterrados por erupções vulcânicas. 

Água Dulce, a próxima cidade, possui um mercado com 
cerâmica nativa, grandes campos de cana e salinas. Majestosas 
cadeias de montanhas ao fundo proporcionam um cenário magnífico. 
Passamos pela cidade de Divisa, onde fica o Parque Nacional 
Soriguá.  

Uma das maiores cidades da região é Santiago, também 
muito antiga. É a capital da província de Veraguas - muito seca no 
verão - a única província que goza do privilégio de ser banhada pelos 
dois oceanos.  

Outra cidade relativamente grande é David, capital da 
província de Chiriqui, uma cidade quente e úmida, rica em madeira, 
café, cacau, açúcar, arroz, banana e gado. É a terceira cidade do 
Panamá. Foi fundada nos tempos coloniais e ainda mantém suas 
tradições intactas enquanto se moderniza.  A poucos quilômetros está 
o balneário de Majagua, onde se pode tomar banhos de rio debaixo 
de cachoeiras, próximo ao Vulcão Baru. Nesse ponto comemoramos 
a marca dos 10.000 quilômetros rodados. 

Um pouco antes da fronteira está Concepsion, importante 
pela variada e abundante agricultura, e amplamente conhecida por 
suas selas feitas à mão. Parece uma pequena Suíça em função das 
construções herdadas dos colonizadores suíços e iugoslavos. 

Próximos à fronteira de Costa Rica, já na cidade de Passo 
Canoas, fomos interceptados pela primeira e única vez pela polícia 
panamenha que nos atendeu muito bem. Ao parar, o Clodoaldo 
descuidou-se e deixou a moto cair. Teve que solicitar ajuda dos 
policiais para levantá-la. Depois de um longo tempo sentado na 
moto, não se pode confiar muito nas pernas. 

As estradas no Panamá estão em constante manutenção. A 
Pan-americana está sendo duplicada. Em toda sua extensão ela é 
plana e oferece aprazível viagem, principalmente para quem não 
agüentava mais as curvas dos Andes. O alerta agora sinalizava uma 
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situação oposta: o limite máximo de velocidade, que era de 100 
km/h. 

Muitos ônibus trafegam pelas estradas, e chamam a atenção 
pela sua pintura com cores fortes e muitos detalhes. Estão sempre 
abarrotados, não apenas de passageiros, mas das mercadorias que 
todos carregam. Cada centímetro do ônibus, tanto do lado de dentro 
como do lado de fora, é tomado por sacas de mantimentos, roupas, 
frutas, legumes, rodas de carro, cachorros, porcos, cabritos, galinhas, 
fogão, panelas e uma infinidade de outros cacarecos. Quem está no 
fundo do ônibus sai, ou depois que todos descem, ou pelas janelas, o 
que é uma atitude normal.  

Chegamos à fronteira por volta das 12 horas, onde as motos 
foram revistadas. Com a desculpa de procurar armas, drogas ou 
contrabando, os soldados analisaram cada item de nossa bagagem. 
Acredito que estavam mais é curiosos para ver o nosso equipamento. 
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COSTA RICA 
 
 

“Aventura é sinônimo de descoberta, é enfrentar o medo desafiando por 
vezes a natureza sem feri-la, é descobrir e vencer o desconhecido.” 

David Cruz 
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No dia 18 de setembro de 1.502, quando Cristóvão Colombo 
chegou nessas terras encontrou os nativos usando muitos adornos de 
ouro. Imaginando ser uma região muito rica, batizou-a de Costa 
Rica. 

Costa Rica destoa de toda a América Central, tanto por seu 
clima e florestas como por seu povo, bem mais bonito, simpático e 
atencioso. Aproximadamente dois terços de seu território é coberto 
por florestas. Três cordilheiras vulcânicas atravessam o país no 
sentido do seu comprimento formando, no centro, a fértil Meseta 
Central, onde se concentra a maior parte da população. O ponto 
culminante é o pico Chirripó Grande, com 3.820 metros de altitude. 
Possui vários vulcões, sendo o Poás e o Irazu os mais importantes. 

Entramos em Costa Rica por Paso Canoas e atrasamos o 
relógio uma hora. Até a fronteira o calor nos castigou, mesmo 
usando roupas leves. Bruscamente uma leve pancada de chuva 
anunciou a mudança de tempo. Enquanto almoçávamos e 
aguardávamos a abertura da aduana, resolvi colocar minha roupa de 
chuva. O Clodoaldo aguardava pacientemente, mas não colocou a 
dele. 

Os trâmites de entrada no país foram rápidos talvez para 
justificar os valores cobrados: um recorde. O pessoal foi atencioso e 
prestativo, e nos deu um mapa rodoviário do país. Com tudo em 
ordem, saímos em direção a San José, que ficava a 352 quilômetros.  

Começou a chover forte. A estrada era péssima, estreita e 
sem acostamento e, ao passar por uma floresta, era como se as 
árvores, formando um longo túnel, quisessem sufocá-la. Placas 
alertavam para o cuidado com animais e máquinas agrícolas. Muitos 
buracos no asfalto que, de repente, sumia e voltava, sumia e voltava. 
Cada buraco era marcado por um círculo amarelo, mostrando que, 
embora identificados, dificilmente seriam reparados. E a chuva, cada 
vez mais forte. 

Paramos num posto de gasolina para abastecer e aguardar 
que a chuva abrandasse. O Clodoaldo, completamente molhado, 
resolveu continuar como estava. Como a chuva não diminuía e não 
queríamos perder tempo, continuamos sob o temporal. 
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Seguindo pela rodovia Pan-americana, passamos por Neily, 
Rio Claro, Briceña, Piedras Blancas, Villa Cólon, Palmar Sur e 
Paso Real, pequenas cidades às margens da estrada. Aos poucos as 
montanhas foram se transformando em altas cordilheiras e vales 
distantes. A chuva começou a parar e a temperatura a baixar. 
Finalmente passamos por San Isidro. 

Eu, bem agasalhado, estava quase congelando. Imaginem o 
Clodoaldo! Paramos então num bom restaurante, no topo da serra, de 
onde se avistava um clarão: era a cidade de San Isidro que havia 
ficado para trás. O Clodoaldo estava completamente encharcado, 
roxo, tremendo de frio e prestes a ter uma hipotermia. Tomamos 
rapidamente um chocolate quente para levantar a temperatura do 
corpo. O Clodoaldo trocou-se e então jantamos uma deliciosa truta, 
enquanto ouvíamos o canto distante dos pássaros chamando-se uns 
aos outros e anunciando o final do dia.  

A atenciosa senhora que nos recebeu disse que, daquele 
ponto, em dias de céu aberto, destaca-se um cenário deslumbrante 
com vistas tanto para a costa do Atlântico como para a do Pacífico. 

De San Isidro a San José eram 124 km. O que seria uma 
jornada espetacular, em função da beleza natural da região, para nós 
foi um terror. A escuridão descera e o que se via, a princípio, era o 
contorno das montanhas no horizonte, depois, apenas os poucos 
metros de estrada iluminados pelos deficientes faróis das motos. 
Fizemos o trajeto entre 18 horas e 30 minutos e 21 horas. A estrada 
era ruim e cheia de curvas contornando as montanhas e ainda sob 
forte neblina. Restava-nos seguir lentamente alguns caminhões, pois 
não enxergávamos nada, nem sequer o asfalto que era escuro e sem 
sinalização. 

Um pouco antes de San José passamos pela cidade de 
Cartago, que fica ao lado do Cerro Buena Vista a 3.490 metros de 
altitude. Mesmo à noite percebia-se a imponência do monte. 

San José é uma cidade linda, destaca-se tanto na Costa Rica 
como na América Central. Avenidas largas, trânsito organizado, ruas 
e calçadas limpas, construções antigas bem conservadas, ruas e 
praças arborizadas. Tudo isso cercado por uma imponente cadeia de 
vulcões que parecem proteger a cidade, apesar de algumas vezes 
revoltarem-se contra ela. Enquanto procurávamos um hotel, 
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exaustos, depois de vencer a dura jornada do dia, numa manobra 
audaciosa o Clodoaldo caiu batendo num táxi. O motorista armou a 
maior confusão. Conclusão: O Clodoaldo teve que pagar 100 dólares 
por um pequeno amassado causado no paralamas do carro. Não 
estávamos na hora, nem no lugar para discutir preço. Com a moto 
não aconteceu nada, nem sequer um arranhão para provar o 
insidente. 

Ficamos em um hotel para turistas, muito ruim, cuja diária 
era de 10 dólares por pessoa. Um estreito corredor estendia-se hotel 
adentro, mostrando sua rusticidade e as várias etapas de sua 
construção. Dobramos à direita, depois à esquerda, e chegamos a 
uma porta no fundo do corredor. Era nosso quarto. Seu tamanho era 
apenas suficiente para abrigar as duas camas. Restava pouquíssimo 
espaço entre elas. Colocamos nossa bagagem no chão, pois não havia 
ali nenhum móvel além das camas. Havia uma pequena janela 
basculante próxima ao teto da parede oposta à porta de entrada. Em 
função do clima úmido e da insuficiente ventilação, o quarto 
cheirava a mofo. Entre as camas, uma estreita porta dava entrada ao 
minúsculo e precário banheiro. O Clodoaldo, que normalmente era 
mais rigoroso na escolha dos hotéis, acabou aceitando esse, pois 
estava desanimado por causa do acidente envolvendo o taxista. Os 
hotéis, com exceção deste, e também os restaurantes, sempre cheios 
de turistas, não resistem à lei da oferta e da procura e exorbitam na 
cobrança dos serviços. 

 

23/05 San José 

 

Saímos do hotel pela manhã procurando um local para o 
desjejum. Eram 7 horas e estava tudo fechado. Pouquíssimo 
movimento nas ruas. Encontramos apenas um McDonald’s onde 
tomamos um café acompanhado de um bolinho de batata moída e 
frita, pão, queijo, ovos e bacon. Um típico prato americano. Nada 
saudável. 

Caminhamos pelo centro da cidade, tiramos algumas fotos e 
nos dirigimos para a embaixada da Nicarágua. Era preciso obter o 
visto de entrada. Meia hora antes de abrir e já se formava uma 
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extensa fila. Conversamos com um senhor que chegou logo em 
seguida. Ele morou na Nicarágua e disse que a Costa Rica é o melhor 
país da América Central para se viver. Muitas pessoas que vivem 
hoje no país migraram dos demais, fugindo da guerrilha e dos 
conflitos políticos. Todos falam da Costa Rica como se ela fosse um 
paraíso. E parece ser. 

A taxa para obter o visto era de 25 dólares, e só poderíamos 
retirar os passaportes no dia seguinte, o que para nós significava três 
dias de espera, pois estávamos numa sexta-feira. Pagando uma taxa 
adicional de 5 dólares poderíamos pegá-los no mesmo dia. Ficou 
pronto às 11h e 45min. 

Fomos então ao consulado de Honduras que fechava às 12h e 
30min. Chegamos em cima da hora. Ali o sistema era parecido: o 
visto custava 4 dólares e só ficava pronto no dia seguinte mas, 
pagando uma taxa adicional de 15 dólares, pegamos na hora. 

Ainda tentamos o consulado do México, o último que nos 
faltava, mas não conseguimos pois encerrava o expediente às 11h e 
45min e, ali, pareceu-nos que as taxas extras não tinham lugar. 

Almoçamos uma comida típica: uma mistura de arroz frito, 
legumes e peixe. Um prato simples, saboroso e nutritivo. 

Durante o dia em San José não choveu, mas o céu ficou 
encoberto com raros buracos de céu azul. A temperatura caiu um 
pouco. 

Visitamos o Mercado Municipal, vibrante e colorido. No 
final da tarde fomos até a praça em frente ao Teatro Municipal, 
construído em 1.890, onde existem vários bares e restaurantes. No 
teatro há o Café, muito simpático, onde os turistas fazem seu ponto 
de encontro. Tomando um chocolate quente, combinamos sair cedo 
no dia seguinte e passar pelo Parque do Vulcão Poás. 

O povo costarriquenho é muito simpático, educado e 
atencioso. Achavam que éramos europeus. Faziam questão de falar 
conosco em inglês, mesmo que falássemos o castelhano. Quando 
descobriam que éramos brasileiros, tratavam-nos melhor ainda. A 
educação é uma prioridade para o governo e, tanto na Costa Rica 
como no Panamá, os estudantes estão muito bem uniformizados. 
Noventa e cinco por cento da população é alfabetizada. 
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Nos parques e praças, mesmo no centro da cidade, existem 
muitos pássaros, principalmente baitacas e tirivas. Na Costa Rica 
chove muito e a flora e fauna são muito ricas. As flores tomam conta 
de toda a cidade e das estradas. Os ônibus são todos coloridos e só 
perdem na beleza aos do Panamá. Os impostos são elevados. Sobre 
os preços, acrescentam uma taxa de 13 por cento e, nos restaurantes, 
sobre este valor ainda acrescentam os 10 por cento da taxa de 
serviço.  

 

24/05 San José – Manágua  517 km 

 

O dia amanheceu nublado, parece que o sol prefere ignorar 
aquele recanto do mundo.  

Fomos até o Vulcão Poás: quarenta quilômetros de subida, 
curvas e neblina cada vez mais densa. Chegamos à entrada do parque 
com uma forte garoa. Abriria em 40 minutos. Pegamos então uma 
estrada alternativa e rodamos aproximadamente 2 km, seguindo as 
placas para o centro de informações turísticas. Muitas pedras no 
caminho, curvas e uma subida íngreme. Difícil na ida, imaginem a 
volta. 

Ao redor do vulcão, uma grande plantação de café 
aproveitava a fertilidade do solo. Costa Rica é um dos maiores 
produtores de café do mundo. 

Quando voltamos à entrada do parque, chegamos com os 
funcionários. O ingresso ao parque custava 6 dólares, mas o rapaz da 
guarita disse-nos que não valeria a pena entrarmos, pois, por causa 
da neblina, não conseguiríamos ver nada. Infelizmente tivemos que 
voltar sem visitar a cratera do vulcão.  

Às vezes controlar as forças do meio parece empreitada mais 
simples que dominar as emoções, os sentimentos. Uma vontade 
enorme muitas vezes nos movia, e o desejo era de sair para a estrada 
e chegar o mais rápido possível ao Alasca. Nesses momentos de 
crise, apagávamos do roteiro cidades e experiências que jamais 
teremos outra oportunidade de viver. 
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Descemos até Alajuela, uma pequena, calma e tranqüila 
cidade aos pés do vulcão Poás. Eram aproximadamente 8h e 30min. 
Paramos na praça central em frente a uma lanchonete. O Clodoaldo 
entrou enquanto eu atravessei a rua e fui telefonar para a Andréia. 
Voltando, não vi meu capacete na moto. Entrei na lanchonete para 
ver se o Clodoaldo o havia levado. Não estava com ele. Que 
lamentável constatação: roubaram meu capacete! E agora, o que 
fazer? Primeiro comer, pois como dizem: de barriga cheia pensamos 
melhor. Confesso que fiquei apavorado. Como é que continuaria a 
viagem sem capacete? 

Enquanto lanchávamos, chegou um rapaz de bicicleta 
dizendo ter visto um moleque que passara por ali e levara o capacete. 
Ofereci 50 dólares para que ele fosse atrás do moleque e voltasse 
com o capacete. Ele não topou. Queria que chamássemos a polícia e 
fôssemos até a casa do pequeno larápio. Pensei no tempo que 
perderíamos, nas propinas que teríamos que dar para a polícia e em 
toda a burocracia que envolve esse tipo de incidente. Tive a sensação 
de que encontraria uma alternativa melhor. 

Acabamos sabendo de uma loja de peças para motos nas 
proximidades. Sem muita esperança, mas antes de optar pela solução 
burocrática, fomos até lá ver o que encontrávamos. Por sorte era uma 
loja completa. Acabei comprando, por 127 dólares, um capacete 
melhor do que o que me fora roubado, que custara no Brasil 230 
dólares. A cor não era tão bonita, mas era um capacete mais leve e, o 
principal, com uma viseira nova. A antiga já estava fosca e riscada, 
atrapalhando a visibilidade principalmente à noite. Tal qual uma 
criança com um brinquedo novo, saí contente, sem pensar no 
prejuízo. 

As estradas próximas a San José são muito boas e bem 
conservadas, bem diferente das que cortam o resto do país. Duas 
pistas bem sinalizadas. O único problema são os radares. O limite 
máximo é de 90 km/h e a fiscalização, intensa. Não demorou e 
fomos pegos, mas os policiais apenas nos acenaram pedindo que 
diminuíssemos a velocidade. É até difícil acreditar que no meio da 
América Central não fomos “multados”. 

Afastando-nos de San José encontramos estradas estreitas, 
sem acostamento e envolvidas pelas árvores que formam os 
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característicos túneis verdes, e com buracos que serviam para testar 
nossa atenção. 

Paramos para almoçar em Libéria onde comemos um 
delicioso pargo. Libéria é a cidade do gado, e possui um pequeno e 
bonito mercado. Fazia muito calor. Algumas crianças vendiam frutas 
e água de coco para saciar a sede dos turistas. Eram gentis, curiosas e 
boas negociantes. A pobreza estava estampada em seus rostos 
melecados. 

Antes de Chegar a Peñas Blancas, na fronteira com a 
Nicarágua, passamos por Esparza e La Cruz, duas pequenas e 
agradáveis cidades. Bom seria se tivéssemos mais tempo para 
conhecê-las melhor. 

Na Costa Rica ainda não havíamos sido abordados pela 
polícia, mas quanto mais nos aproximávamos da fronteira, mais 
barreiras do exército encontrávamos. Em uma dessas encontramos 
três motociclistas guatemaltecos que vinham em sentido contrário. 
Tal foi a emoção que paramos no meio da estrada sem dar muita 
atenção aos soldados. Estáticos e boquiabertos, só lhes restou 
observar a empolgada troca de informações sobre a viagem. Depois 
que receberam atenção, os soldados apenas verificaram os 
passaportes e nos liberaram, mesmo com o descaso com que foram 
tratados.  

No mais calmo e tranqüilo dos países da América Central, no 
mais bonito e talvez no mais civilizado, com o povo mais atencioso, 
simpático e prestativo, alguém tentou manchar a imagem do país 
levando meu capacete, mas não conseguiu. 
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NICARÁGUA 
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Quando os espanhóis iniciaram a colonização dessas terras em 1.522, 
encontraram pequenas tribos de índios esparsamente localizadas às 
margens do lago da Nicarágua. O chefe da principal tribo chamava-
se Nicarao. Ele emprestou o nome ao país. 

A Nicarágua é o maior país da América Central em área, mas 
um dos mais pobres. Noventa por cento da população espreme-se 
numa estreita planície da costa oeste onde ficam os lagos Manágua e 
Nicarágua, interligados pelo Canal de Tipitapa. Esses lagos se 
comunicam com o Oceano Atlântico através do rio San Juan. A 
planície é margeada por uma cadeia de vulcões ativos. O ponto 
culminante é o pico Mogotón, com 2.l07 metros, nas proximidades 
da fronteira com Honduras.  

De Peñas Blancas, na divisa com a Costa Rica, até Manágua 
são 148 km seguindo pela rodovia Pan-americana. Na maior parte 
desse trecho a estrada costeia o lago Nicarágua, também conhecido 
por seu nome indígena Cocibolca, que significa Mar Doce. É o maior 
lago da América Central, com 177 km de comprimento por 58 km de 
largura, um dos maiores depósitos de água doce do mundo e, por ter 
sido uma baía do Oceano Pacífico, contém espécies marinhas - 
inclusive tubarões - adaptadas. O lago possui aproximadamente 400 
ilhas, sendo a maior delas a Ilha de Ometepe. 

Ometepe, famosa por suas antigas estátuas de pedra, é 
formada por dois grandes vulcões: o vulcão Concepción que, com 
1.610 metros de altitude em relação ao nível do lago, forma um cone 
perfeito; e o vulcão Madera com 1.340 metros. O vulcão Concepción 
é ativo e sua última erupção foi registrada em 1.983. Ao redor da ilha 
existem muitos povoados como o Moyogalpa, com 
aproximadamente 10.000 habitantes. Esses povoados podem ser 
alcançados por balsas que partem a todo instante de San Jorge, 
próximo de Rivas. A travessia dura uma hora.  

No início do século, pensou-se na possibilidade de se 
estabelecer uma ligação entre o Pacífico e o Atlântico através do lago 
da Nicarágua. Em 1.914, foi assinado um documento dando aos 
Estados Unidos o direito exclusivo para construir o canal, evitando, 
desta forma, que outra nação pudesse construí-lo. A construção do 
Canal do Panamá porém, ainda sob o domínio americano, 
inviabilizou essa construção. 
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A entrada na Nicarágua foi um pouco complicada. Já de 
início enfrentamos os guias para trâmite, os guardadores de carro, os 
cambistas e os curiosos. Depois de muito custo, conseguimos nos 
safar de todos. Passamos em seguida pela revista das motos, depois 
uma série de formulários aqui, carimbos ali, taxas para cá e para lá, 
vai aqui, ali, volta. Uma correria enorme. Descobrimos que uma 
forma de agilizar os trâmites era reclamar dos problemas enfrentados 
no país anterior, pois, então, para se mostrarem mais eficientes, 
procuravam agilizar ao máximo. 

Para compensar o sacrifício, já na entrada fomos 
presenteados com a bela paisagem proporcionada pelo lago 
Nicarágua e pelo vulcão Concepsion, que nos acompanharam até a 
cidade seguinte. 

Da Pan-americana avistamos a Igreja Matriz de Rivas. 
Paramos na praça central. Era sábado à tarde e muitas pessoas 
morgavam por ali. Andei pela praça observando as pessoas e tirando 
algumas fotos e depois fomos tomar um refrigerante numa 
lanchonete na esquina. Apenas o vôo rasante e os gritos estridentes 
de um bando de baitacas quebrava a calma e a tranqüilidade da 
cidade. 

Sentamos em uma mesa na calçada colocada especialmente 
para nós. Ficamos a apreciar o movimento, ou melhor, éramos nós o 
espetáculo, pois todos os olhares centravam-se nos dois estranhos 
com suas máquinas sujas e com aspecto grotesco que destoavam 
naquela paisagem tranqüila.  

No final da rua via-se o vulcão Concepsion. A brisa 
constante balançava as árvores. Na praça, um coreto muito antigo de 
madeira cercado com balaustres, e uma lanchonete também muito 
antiga. Um senhor com um carrinho vendia algodão doce, outro 
vendia picolé. Uma cidade simples, mas muito bonita e agradável. 

Após rápido descanso seguimos para Manágua passando por 
algumas pequenas cidades. Atravessamos uma região árida e seca, 
com poucas e pequenas árvores. 

Manágua nos recebeu no início da noite, já estava escuro. Na 
chegada, uns 20 km de estrada estreita e trânsito muito lento. Com 
quase um milhão de habitantes, a cidade fica espalhada ao redor do 
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lago do mesmo nome. O lago que os índios chamam de Xolotlán tem 
aproximadamente 25 por 58 quilômetros. A cidade colonial foi 
destruída por um violento terremoto em 1.931 e queimada alguns 
anos depois. Foi então completamente reconstruída e destruída mais 
uma vez em 1.972, quando um violento terremoto matou 6.000 
pessoas e deixou 300.000 desabrigados.  

Hoje a cidade foge totalmente dos padrões das que vimos até 
ali. É toda espalhada. Em lugar de uma praça central erguem-se 
apenas as ruínas da antiga catedral e poucos prédios importantes, 
como o Palácio Nacional. 

Demoramos a encontrar um hotel, tivemos que seguir um 
táxi até o Hotel Colón na Carretera Masaya Km 4,5. 

Como regra em quase toda a América Central, e a Nicarágua 
não poderia fugir a ela, quase todas as casas e estabelecimentos 
comerciais têm suas portas e janelas guardadas por grossas grades de 
ferro e com enormes cadeados, lembrando as cadeias de séculos 
atrás. Todos tentando se proteger ao máximo da ação de terroristas e 
ladrões.  

O horário tardio que chegamos no hotel, não nos permitiu 
jantar, pois a cozinha já estava fechada. Conseguimos apenas um 
sanduíche. Enquanto lanchávamos, conversamos com um casal de 
noruegueses que também estavam hospedados no hotel. Muito 
simpáticos e muito estranhos. Eram loiros e estavam com três 
crianças moreno-claras, dizendo que eram seus filhos. Depois de um 
bate-papo descontraído, acabaram deixando escapar que estavam na 
Nicarágua para adotar mais duas crianças. Dava para sentir que 
existia alguma coisa por trás do simples desejo de adotar crianças 
centro-americanas. 

O recepcionista do hotel, muito falante, sugeriu que 
fizéssemos um passeio no Parque Nacional do Vulcão Masaya e nas 
ruínas de León Viejo ao pé do vulcão Momotombo. León Viejo foi 
erguida em 1.524, é um dos primeiros acampamentos espanhóis na 
Nicarágua e também o mais importante.  

 



 

 122 

25/05 Manágua - San Miguel/El Salvador 427 km 

 

O dia não começou muito bem. Ao sairmos do hotel, 
notamos o pneu da moto do Clodoaldo furado. Tirei a roda e saí a  
procurar o que para nós, até esse momento, era uma lhanteria. As 
pessoas olhavam com cara de quem não estava entendendo nada. 
Tentei então gonemeria, depois borracharia. Não fui muito feliz. 
Pensei: “Será que meu castelhano está tão ruim assim?” Então usei 
um método infalível: a mímica. Apontando para o pneu e fazendo 
algumas caretas descobri que o que eu procurava era conhecido 
como vulcanizacion. Seguindo as indicações logo encontrei uma.  

Não importa o nome que se dê, uma borracharia é sempre 
uma borracharia. Um tanque de água suja num canto, fotos de 
mulheres nuas nas paredes e muita sujeira. O borracheiro, também 
muito sujo, sem vontade de trabalhar e muito menos de fazer amigos. 

Depois de consertado o furo, voltei ao hotel. Montamos o 
pneu e saímos em direção à fronteira. Seguimos o caminho via León 
Viejo, que contorna a parte sul do lago, passando por Nagarote, 
Chinandega e Somotillo, numa extensão de 214 km. 

A estrada era boa com paisagens bonitas, apesar do clima 
seco e da névoa constante que davam um tom acinzentado ao dia. 
Quase sempre tínhamos um vulcão como pano de fundo 
proporcionando magníficas paisagens. Próximos a Nagarote 
passamos pelo vulcão Momotombo que estava fumegando. 

Chegamos às 11h e 30min em Guasaule na fronteira com 
Honduras. Uma dúzia de crianças nos rodearam falando todas ao 
mesmo tempo: queriam tomar conta das motos. Fiquei por alguns 
instantes só observando, e elas, cutucando e falando, insistiam:  

 - “Ei, mister! Eu olho a moto!” 

Foram várias cutucadas e vários “ei, mister” até que eu 
resolvi reagir: cutucando cada um deles disse um “no” para cada “ei, 
mister” que ouvi. Elegi aleatoriamente um deles para cuidar da 
moto. Seu nome era Carlo. Só então deram um pouco de folga. O 
Carlo pegou um banquinho, sentou-se ao lado da moto e ficou 
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olhando-a fixamente como se dissesse: “Fica tranqüila  que eu estou 
cuidando de você!” 

Na saída, Carlo apresentou-nos seu irmão José para auxiliar 
nos trâmites de entrada em Honduras. 

A Nicarágua para nós foi uma surpresa, pois estávamos 
preparados para um fim de mundo, cheio de problemas e perigo. Não 
vimos e nem sentimos nada disso. As estradas são muito boas, o 
povo receptivo, e o país, pelo menos para quem passa rapidamente, 
parece calmo e tranqüilo. 
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HONDURAS 
 

 

“Quando uma coisa se nos apresenta como boa em relação a nós, 
isto é, como nos sendo conveniente, isso nos leva a ter amor por ela, 

e, quando se nos apresenta como má ou nociva, isso nos incita ao 
ódio.” 

Descartes 
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No dia 14 de agosto de 1.502, Cristóvão Colombo, após 
cruzar as profundas águas da costa norte, chegou às terras que 
batizou de Honduras cuja tradução do espanhol é profundezas. 

Após a independência espanhola, Honduras fez parte das 
Províncias Unidas da América Central junto com El Salvador, 
Nicarágua, Costa Rica e Guatemala. Conflitos regionais e 
ideológicos determinaram o fim desta união em 1.838. Mesmo 
depois, as brigas entre as facções conservadoras e liberais 
continuaram. O poder alternou-se entre as duas facções, sendo o país 
ora regido por civis ora por militares. Sua constituição foi reescrita 
17 vezes até 1.982. 

Recoberto na sua maior parte por densas florestas, o país é 
bastante montanhoso, exceto nas planícies costeiras. O ponto 
culminante é o Pico de Las Minas, com 2.849 metros de altitude. O 
único país da América Central que não tem vulcões foi premiado 
com uma das mais belas ruínas remanescentes da cultura maya: as 
Ruínas de Copán. É o segundo maior país da América Central em 
área e um dos mais pobres. 

A ponte que une a Nicarágua a Honduras foi destruída várias 
vezes durante os conflitos entre os dois países e foi reconstruída pela 
última vez em 1.992 pela Comunidade Européia. Logo após a ponte, 
no lado de Honduras, uma cancela fechada com um cadeado. Era 
hora do almoço. Só abriria em uma hora. O sol estava muito forte. 
Voltar não poderíamos. Se ficássemos parados ali, com certeza nos 
cozinharíamos. Um moleque vendeu-me um refrigerante. Dei-lhe um 
dólar e ele me voltou algumas lempiras (moeda hondurenha). Então 
surgiu um senhor tentando ser amigo e nos deu uma solução: se 
déssemos uma propina, poderíamos passar. Dei-lhe as lempiras que 
recebera de troco e, então, ele abriu o cadeado e levantou a cancela.  

Já de início sentimos o peso da burocracia e da corrupção 
envolvendo-nos como um parasita. Tivemos que esperar até às 13 
horas a abertura da aduana. Fomos então ao único restaurante do 
local. Vendo o que os outros comiam, não tive coragem, a comida 
não era nada apetitosa. Tomei apenas uma cerveja. Que saudades dos 
churrascos e das picanhas, especialidade do amigo José Roberto 
Franco. 
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Aberta a aduana, iniciamos os trâmites, acompanhados pelo 
José. Foram os mais complicados: sai de uma porta, entra em outra, 
volta, um carimbo aqui, outro ali. Foram oito carimbos numa 
pequena tarja de papel que servia de controle. 

Um policial da narcóticos veio revistar nossa bagagem. 
Mexe aqui, mexe ali, desarruma tudo. Estava mais curioso em ver 
nosso equipamento do que encontrar algo que nos comprometesse. 
Pegou alguns postais e perguntou:  

 - Vocês passaram por todos esses lugares?  

Pegou meus óculos de sol com ar de quem queria um 
presente. Colocou-os e perguntou: 

 - Por que são assim? Para que servem? - Acho que ele 
nunca havia visto óculos de sol com lentes de grau. Sorte minha que 
as lentes eram de grau pois, ao contrário, teria que convencer o 
insistente policial de que aquilo não era um presente. 

Logo depois da entrada no país, passando a primeira cidade, 
fomos parados pela polícia. Dois policiais mal encarados e com 
uniformes velhos e desbotados - os brasões, divisas e a tarja com 
seus nomes, estavam desfiados - tentavam inventar leis que 
estivéssemos infringindo para, de alguma maneira, arrancar dinheiro: 
“Vocês estão em excesso de velocidade. Onde estão as placas da 
frente? Onde está o extintor de incêndio? As motos estão com as 
luzes acesas.” E nós, sempre retrucando. Quando notaram que 
estavam perdendo seu tempo, um deles tentou ficar com a luva do 
Clodoaldo. Ele não permitiu. 

As poucas horas que permanecemos no país não nos 
permitiram guardar boa impressão sobre ele. 

Viajando pela Pan-americana, cruzamos apenas uma 
pequena parte do sul do país. Uma paisagem triste em solo árido, 
mas com estradas muito boas. Da fronteira com a Nicarágua até a 
fronteira com El Salvador rodamos 148 quilômetros. Passamos por 
Choluteca, a maior cidade do sul do país, situada às margens do rio 
de mesmo nome, que passa por Tegucigalpa. A 41 quilômetros da 
costa com El Salvador fica a pequena cidade de Galán, de onde sai 
uma rodovia que leva à capital Tegucigalpa, distante 95 quilômetros. 
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Ao chegar em Goascorán, na fronteira, um bando de 
“agilizadores” aduaneiros nos cercou cruzando a frente da moto. 
Tínhamos que tomar cuidado para não atropelá-los. Os trâmites de 
saída são bem simples, mesmo assim, eles disputam cada viajante 
que passa. Eles se propõem a ajudar, mas mais atrapalham do que 
ajudam. Cheguei a empurrar alguns para conseguir espaço para 
passar. Entre eles ainda vêm os cambistas oferecendo as melhores 
taxas de câmbio do mundo. 
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EL SALVADOR 
 

 

“Quando uma situação começa a se repetir em nossa vida é 
sinal de que ainda não aprendemos a lição que ela tem para 
nos transmitir.” 
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O menor país da América Central, com 20.752 quilômetros 
quadrados, e o mais densamente povoado é cortado por cadeias de 
montanhas vulcânicas que o dividem de leste a oeste. A região 
central é subtropical com vales e chapadas, e ali vive a maioria da 
população. Ao norte há uma região montanhosa onde está situado o 
El Pital com 2.730 metros de altitude, o ponto culminante do país. 
Existem algumas ruínas da civilização maya como as da pirâmide de 
Tazumal e San Andrés. 

Em função da eterna guerra civil, existem milhares de 
refugiados salvadorenhos fora do país, principalmente nos Estados 
Unidos, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e México. Também por 
causa dos conflitos internos, o país teve pouco fluxo de turistas até 
1.992, quando foi assinado o último acordo de paz. 

Ao entrar em El Salvador, sofremos novamente o assédio de 
um grupo de oportunistas. Um cambista perturbou tanto que perdi a 
calma, segurei-o pelo colarinho e disse:  

- “Não quero nada! Vê se cai fora!”  

Então ele sossegou e ninguém mais chegou perto, a não ser 
os curiosos que acabaram tendo que suportar meu mau humor. 
Então, percebi que precisava exercitar mais minha paciência para 
enfrentar aquele tipo de situação, pois, apesar de importunarem os 
que cruzam a fronteira, aquelas pessoas estavam tentando ganhar a 
vida de uma forma honesta.  

Seguimos pela rodovia Pan-americana que vai de El 
Amatillo, na fronteira com Honduras, passando por San Salvador até 
San Cristóbal, na fronteira com a Guatemala, numa extensão de 
aproximadamente 300 quilômetros.  

Próximo à fronteira com Honduras, está Santa Rosa de Lima, 
que possui um grande mercado. Muitas pessoas vêm de Honduras 
para comprar roupas e alimentos, atraídas pelos preços convidativos. 
É uma cidade pequena e agradável entre as montanhas. 

O estado de conservação das estradas salvadorenhas é 
lastimável mas o país é muito agradável, o que compensa tal 
desconforto. A 64 km da fronteira fica San Miguel, aos pés do vulcão 
San Miguel, também chamado de “Chaparrastique”, um magnífico 
cone com 2.130 metros de altitude que domina a paisagem da região. 
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A cidade tem um lado pobre e simples, com pequenas casas 
entre ruas estreitas, mas também um lado rico e luxuoso, com largas 
avenidas e construções modernas, onde estão os hotéis, lojas e 
restaurantes mais sofisticados. Jantamos em um bom restaurante de 
comida chinesa. Comemos um delicioso macarrão com carne e 
legumes, prato ideal para repor as energias. Exatamente o que 
estávamos precisando 

Passamos a noite num hotel guardado por seguranças 
fortemente armados. Deixamos as motos na garagem muito bem 
protegida, e o segurança que nos acompanhou disse que, a qualquer 
barulho estranho, deveríamos chamá-lo pelo telefone. Estávamos tão 
cansados que, ao cair na cama, dormimos imediatamente e não seria 
qualquer barulho que iria nos acordar.  

Em todos os estabelecimentos comerciais há pelo menos um 
segurança com armas de calibre grosso. Além dos seguranças, as 
portas e janelas têm grossas grades de ferro fechadas com vários 
cadeados, enormes. É evidente o clima de tensão que envolve os 
salvadorenhos, assim como a todo o povo da América Central. 

 

26/05 San Miguel – Guatemala  400 km 

 

Ao acordar pela manhã fui até a janela e abri a cortina. O céu 
azul e o sol brilhante prometiam um dia glorioso. Ansiosamente 
arrumamos nossa bagagem e fomos para a estrada. 

Passamos por Cojutepeque, uma pequena cidade a 32 km de 
Sal Salvador, conhecida como Cerro de Pavas (monte dos perus), 
com uma vista maravilhosa do vulcão e do lago Ilopango. 
Cojutepeque possui um santuário de Nossa Senhora de Fátima, que 
apareceu para três crianças na cidade de Fátima, em Portugal. A 
imagem da santa, existente no santuário, foi levada de Portugal. 
Dizem que luzes e aparições são vistas próximas ao santuário e 
atraem muitos peregrinos. 

San Salvador está localizada num vale aos pés do grande 
vulcão de mesmo nome. É a maior cidade do país e serve como base 
devido à sua localização estratégica: em poucas horas chega-se a 
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qualquer ponto do país. Foi fundada pelos espanhóis em 1.525, em 
1.811 ocorreu ali o primeiro grito pela independência da América 
Central. Foi capital das Províncias Unidas da América Central, após 
a independência da Espanha. Em 1.839 tornou-se capital de El 
Salvador quando o país tornou-se independente. 

Apesar da longa história, não existem muitas construções 
antigas. A cidade foi destruída várias vezes por terremotos e 
erupções vulcânicas. O vulcão San Salvador entrou em erupção em 
1.917 e 1.934. Um violento terremoto em 1.986 destruiu muitos 
prédios no centro e matou mais de 1.000 pessoas deixando milhares 
de desabrigados. 

Depois da rápida passagem por San Salvador, seguimos 
pelos 100 quilômetros que nos separavam da fronteira com a 
Guatemala, passando próximo ao lago Coatepeque e aos vulcões 
Cerro Verde e Izalco. Em El Salvador existem muitos vulcões, 
sempre havia um nos acompanhando. Até parecia que quando um 
deixava de proteger-nos apertando-nos a mão, aparecia outro e a 
segurava. O lago Coatepeque, formado numa cratera vulcânica, tem 
um diâmetro de 6 km. Em 1.770, onde hoje está o vulcão Izalco, 
surgiu uma pequena coluna fumegante sobre um pequeno buraco no 
solo. Em seguida começou a formar-se um cone onde era o buraco. 
O cone, em erupção por 187 anos, foi crescendo até atingir 1.870 
metros, continua ativo até hoje.   

A emoção de estar viajando e conhecendo lugares 
maravilhosos me envolvia e inspirava-me a refletir sobre a vida. Meu 
lado espiritual e religioso estava há muito tempo em segundo plano e 
agora, a cada dia, preocupava-me mais com ele. Pela manhã, antes de 
pegar a estrada, rezava meus pai-nossos e ave-marias pedindo 
proteção. À noite, antes de dormir e após atualizar meu diário com os 
principais acontecimentos do dia, reservava um tempo para as 
orações e agradecimentos. Sentia a cada dia uma aproximação maior 
com Deus. 

Saímos por San Cristóbal, após percorrer os 300 km de 
estrada que cortam o país. 
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GUATEMALA 
 

 

“Num mundo onde a corrupção a todos cerca e seduz, são poucos 
os que resistem ao seu encanto.” 
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Toda a Guatemala é sujeita a violentos terremotos. É o país onde os 
vulcões são os mais elevados e mais ativos; as ruínas da civilização 
maya, as mais impressionantes; a população, a maior; a base dos 
manufaturados, a mais desenvolvida; a população indígena, também 
mais significativa e os terremotos, os mais devastadores.  

A região montanhosa central constitui cerca da metade da 
superfície do país e abriga a maior parte da população, onde estão 
localizados seus 33 vulcões, com destaque para o Tajumulco com 
4.220 metros, o ponto mais elevado do país. A Planície do Pacífico é 
uma faixa estreita entre as montanhas e o oceano, enquanto as 
planícies do Caribe são formadas por vales fluviais muito férteis. A 
parte norte do país é dominada pela floresta da Planície de Petén, 
onde estão as famosas ruínas de Tikal e a cidade de Chichicastenago, 
tradicional e pitoresca cidade das montanhas, famosa há séculos por 
seu tradicional mercado maya.  

A passagem pela fronteira foi muito tranqüila. Muitos 
curiosos vieram conversar, mas não eram tão inconvenientes como 
os demais. Um deles veio mostrar uma manchete no jornal dizendo: 
no último minuto de jogo, Ronaldinho marca e coloca o Barcelona 
na liderança vencendo o La Corunha.  

Em pouco mais de 2 horas vencemos os 170 km de estradas 
tranqüilas até a cidade da Guatemala. Como toda cidade da América 
Central, a Guatemala também enfrentou diversos terremotos, não 
restando muitas construções antigas para contar sua história. O que 
se vê são apenas modernos concretos. 

Depois de hospedados num hotel, tomamos um táxi e fomos 
até uma revendedora Suzuki onde compramos algumas peças de 
reposição. Encontramos uma DR800 zero, igual às nossas. A 
Guatemala foi o único país onde encontramos a DR800. A cidade da 
Guatemala tem muitas motos e várias lojas das principais marcas. 
Para quem está viajando, é o local ideal para uma boa revisão. Os 
preços são bem atraentes. 

Fizemos um citytour, passando pela praça central e depois 
paramos para saborear uma comida chinesa que não era nada 
parecida com a que comêramos no dia anterior, mesmo assim muito 
boa.  
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Voltamos ao hotel, também todo fechado com grades de 
ferro. Na hora de pagar a diária, os cartões de crédito não passavam. 
Pareceu-nos uma tentativa do esperto recepcionista para que 
pagássemos em espécie. Como estávamos com vários cartões, fomos 
tentando até que um passou. 

Apesar de todo estabelecimento comercial ser trancado com 
grades e ter uma pessoa fortemente armada a sua frente, a estada em 
El Salvador e na Guatemala foi tranqüila. Não presenciamos 
nenhuma manifestação de violência. 

 

27/05 Guatemala - Tecúm-Umán  321 Km  

 

Da capital Guatemala deveríamos seguir para o norte, passar 
por Belize e depois entrar no México. Teríamos que pegar, ainda 
pela manhã, os vistos de entrada de Belize e do México. A ansiedade 
nos tomava, não víamos a hora de chegar ao Alasca. Unânimes, 
decidimos esquecer Belize e entrar diretamente no México. Com isto 
economizaríamos quase 1.000 quilômetros e um dia de viagem. 
Saímos da cidade da Guatemala em direção à fronteira. Havia muito 
trânsito nas proximidades da cidade. 

Pelo novo roteiro, baseados no nosso guia de viagem, 
sairíamos por Talismã, onde deveria existir um consulado mexicano 
para que pegássemos o visto. O consulado fechava às 13 horas. 
Numa corrida contra o tempo fomos até lá. Passamos por Tecúm-
Umán, também uma cidade fronteiriça, mas, pelo guia, não havia 
consulado mexicano ali. 

Fizemos os trâmites de saída da Guatemala mas não 
conseguimos entrar no México, pois ali não havia consulado 
conforme informava o guia. Na verdade, ele ficava em Tecúm-Umán 
por onde havíamos passado. 

Voltamos à aduana e anulamos nossa saída, mas não foi 
possível anular os papéis das motos que voltaram ilegalmente ao 
país. Reentramos na Guatemala sem os documentos de importação 
temporária das motos e fomos até Tecúm-Umán, por onde 
deveríamos ter saído. Chegamos em frente ao consulado do México 
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às 13h e 05min. O horário para dar entrada no pedido do visto era 
das 8h às 13h, ou seja, estávamos 5 minutos atrasados e não fomos 
atendidos. Teríamos que voltar no dia seguinte, dar entrada nos 
documentos pela manhã e voltar após as 14h para retirá-los.  

Tentamos de todas as formas, mas, num mundo onde a 
corrupção a todos cerca e seduz, são poucos os que resistem ao seu 
encanto, e justo ali fomos encontrar um elemento desse seleto 
conjunto. Tivemos que aguardar até o dia seguinte.  

Tecúm-Umán é uma cidade pequena e muito pobre, por sorte 
possuía um hotel razoável, com ar condicionado e parqueadero 
(estacionamento) para as motos. Como não havia outra solução, 
tivemos que passar um dia na pequena cidade. O dia que tentamos 
economizar desviando Belize ficou ali.  

Eu estava muito cansado. Chegando ao hotel, dormi por 
algumas horas. Tão logo acordei, fui conhecer a cidade que possui 
muitas construções antigas em madeira, com vários bares, 
restaurantes e lojinhas, mas tudo muito simples e sujo. 

Éramos castigados pelo forte calor até que, no final da tarde, 
caiu uma chuva refrescando um pouco. A rua principal estava em 
reforma. Ao redor da praça havia montes de pedras e areia. Depois 
da chuva, a cidade semi alagada virou uma meleca. Algumas pessoas 
brincavam na água em frente à igreja. 

Aconselharam-nos a não andar pelas ruas da cidade à noite, 
pois correríamos sérios riscos de assalto. Nós, teimosos, não 
seguimos o conselho. Saímos juntos e sempre alerta, felizmente não 
tivemos problemas. 

Num bar, apesar de bem simples, um exemplo do 
romantismo e cavalheirismo do povo latino-americano: um casal de 
namorados tomando uma cerveja, e o rapaz, galanteador, com muita 
classe tentava seduzir a garota.  

As lojas vendem de tudo: panelas, imagens de santos, 
roupas, aparelhos de som, pingüim de geladeira e tudo o que se possa 
imaginar. É um amontoado nas prateleiras tomando conta das 
paredes. O teto era revestido de tanto cacareco pendurado.  
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Nos supermercados não era diferente: uma variedade imensa 
de mercadorias e quase todas cobertas de poeira. Sobre algumas 
garrafas, além da poeira, uma aranha, imperturbável, tecia suas 
rendas sem que ninguém a incomodasse. 

Numa pequena barbearia caindo aos pedaços, uma antiga 
mas imponente cadeira de barbeiro. O dono, tão antigo e imponente 
quanto a cadeira, aguardava esperançosamente um freguês.  

As ruas eram tomadas pelos táxis que levavam as pessoas de 
um lado para outro. Uma família inteira, um cachorro, sacolas de 
compras, tudo fazia parte da carga dos estranhos táxis, os bici-táxis: 
uma bicicleta com duas rodas na frente, um toldo e um banco de 
madeira adaptados para o transporte de passageiros.  

Naquela noite dormimos ao som da chuva que, como num 
pranto constante, não parava de lamuriar-se. 

 

28/05 Tecúm Umán-Arriaga/México 338 km   

 

Acordar cedo fazia parte da nossa rotina, acordamos antes de 
toda a cidade. O único sinal da manhã era um tímido fulgor para os 
lados do leste. Estávamos ansiosos para superar o próximo obstáculo. 
Numa quitanda, compramos uma penca de bananas, quatro pães e 
dois sucos de laranja. Foi nosso café da manhã. 

A banana, em função do seu elevado valor nutritivo - rica em 
calorias, hidrato de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas e sais 
minerais - e por ser acessível a qualquer bolso, faz parte da merenda 
escolar e de cestas básicas de alimentação de muitos países latinos. E 
também das nossas refeições durante a viagem. 

Esperamos em frente ao consulado mexicano até que, 
exatamente às 8 horas, a porta se abriu. Deixamos os passaportes e 
insistimos para que nos liberassem ainda pela manhã. A simpática 
moça que nos atendeu pediu que voltássemos uma hora mais tarde 
para saber se receberíamos o visto de trânsito ou não. Só depois 
pagaríamos uma taxa de 176 quetzales (29 dólares) e voltaríamos 
após às 14 horas para retirá-los, nem um minuto antes. 
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Foram momentos de muita tensão. Ficamos imaginando por 
qual motivo não nos dariam o visto, mas quem sabe o que se passa 
na cabeça de uma pessoa dessas. Começamos a analisar algumas 
alternativas caso tivéssemos problemas. Existiam consulados 
mexicanos em duas cidades próximas. Pensamos até em retornar à 
cidade da Guatemala e tomar um avião direto para os Estados 
Unidos. 

Enquanto aguardávamos, levamos o alforje do Clodoaldo a 
uma sapataria para costurar um rasgão causado por um de nossos 
tombos. Uma pequena peça de chão batido com muitos cacarecos 
pendurados pelas paredes. É claro que não faltavam as fotos de 
mulheres nuas. A costura foi feita à mão por um empregado franzino, 
enquanto o patrão, forte e saudável, fiscalizava o serviço do 
subalterno arrumando o salto de um sapato feminino. Tudo muito 
precário, a lixa era substituída por uma tampa de lata de leite em pó, 
toda furada com pregos e que parecia um ralador de queijo. No lugar 
do martelo, usavam um pedaço de madeira. A faca era uma pequena 
lâmina de aço afiada amarrada a um cabo de madeira, e assim por 
diante. Tudo era improvisado. 

Havia, frente a sapataria, muitos bici-táxis e muitas pessoas 
passando de um lado para o outro. Algumas índias, com suas típicas 
roupas coloridas, equilibravam sacas de cereais sobre a cabeça. Um 
senhor, com um carrinho estranho, com dois baldes do tipo desses de 
leite de fazenda, um pouco mais largos, vendia sorvete de casquinha. 
Não pude resistir, tive que provar um. Um gosto de xarope de 
framboesa mas gostoso. 

Conversando com o sorveteiro, disse-lhe que iríamos ao 
México e então ele começou a falar mal dos mexicanos. Disse que 
eles são muito complicados e criadores de caso, que tudo de ruim 
poderia nos acontecer ao entrarmos no México, seríamos assaltados, 
nos perderíamos nas estradas mal sinalizadas, cairíamos em 
emboscadas, que a polícia é corrupta, que o mexicano é isso, que o 
mexicano é aquilo. Contou-me casos de pessoas que foram presas 
sem motivo, de outras que desapareceram e de outras que foram 
mortas. Não parava mais de falar. Lembrei que uma amiga do 
Clodoaldo, em Curitiba, fizera um discurso parecido. Fiquei um 
pouco apreensivo. 
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Logo depois voltamos ao consulado. A moça que nos 
atendeu entrou numa pequena sala e sua demora deixou-me ainda 
mais apreensivo. Pediu então que aguardássemos para conversar com 
seu chefe. Um clima de tensão impregnou-se no ar. Passou-me pela 
cabeça o que o sorveteiro havia falado e comecei sentir o cheiro de 
problemas. Foram momentos difíceis, até que um senhor num terno 
escuro, parecendo um gangster, com ar de arrogante e sentindo-se 
como o rei do mundo, veio até nós. Para acender o volumoso charuto 
pendurado em sua boca recheada de dentes de ouro e encimada por 
um imponente bigode, seguiu um elaborado ritual destinado a 
mostrar sua superioridade e nos deixar ainda mais apreensivos. 
Quando a encenação terminou, levantou os olhos e disse em tom 
seco: “São 176 quetzales!” Graças a Deus estava tudo certo. Preferi 
achar que o que existia era apenas uma rixa entre guatemaltecos e 
mexicanos, e não mais pensar em problemas. Pagamos os 176 
quetzales, mas tivemos que esperar até às 14 horas para apanhar os 
passaportes. 

Mais aliviados, encontramos numa esquina uma índia 
vendendo abacaxi descascado, dividido em quatro partes, por um 
quetzal cada. Ela, muito vaidosa, mostrava com o sorriso 
descontraído seus dentes de ouro. Desta vez foi o Clodoaldo que não 
resistiu e resolveu provar um pedaço. Disse ele que estava delicioso. 

Além do sabor delicioso, o abacaxi, como a banana, a laranja 
e o coco, têm um elevado valor nutritivo. O abacaxi contém hidrato 
de carbono, proteínas, gorduras e água. É uma boa fonte de 
vitaminas C, A, B1 e B2, além de possuir vários sais minerais. É 
indicado para auxiliar na digestão e combater febres intestinais. Um 
bom alimento para o nosso tipo de viagem. 

Às 14 horas pegamos os passaportes e fomos até a fronteira. 
Por causa da saída do dia anterior, não pudemos sair por ali, tivemos 
que ir até Talismã que ficava a 40 km. Mais uma hora de tensão, pois 
estávamos temerosos com o que poderia acontecer. Seríamos uma 
presa fácil para o fiscal que quisesse criar caso pelo fato de já termos 
dado saída das motos no dia anterior. Cada quilômetro era uma 
distância enorme, cada minuto uma eternidade. Foram os 40 km mais 
demorados de toda a viagem. 
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Chegamos a Talismã apreensivos mas, felizmente, não 
tivemos problemas.  

Demos nosso adeus à América Central depois de 8 dias de 
estada. Do Porto de Colón no Panamá até Talismã na Guatemala, 
rodamos 2.635 km cruzando 6 países. Estávamos no trigésimo quarto 
dia de viagem e com 12.128 km rodados.  

Apesar de os conflitos terem se acalmado, toda a América 
Central ainda se encontra numa situação de total insegurança. O 
povo é muito sofrido e pude confirmar que quanto mais sofridas as 
pessoas são, mais amigáveis elas se apresentam. Em todos os lugares 
fomos muito bem recebidos, principalmente por causa do futebol, 
que era o assunto preferido de todos quando tomavam conhecimento 
de que éramos brasileiros. Grande parte dos latino-americanos gosta 
de futebol e acompanha e respeita o futebol brasileiro.  

Felizes por superar mais uma barreira, começávamos a nos 
preparar para enfrentar o México pedindo a Deus para que o que 
ouvíramos sobre ele não passasse de meros boatos. 
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MÉXICO 
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O relevo mexicano é formado por um amplo planalto central, que é 
delimitado a leste e a oeste pela Sierra Madre; no lado oriental está 
localizado o Pico Citlaltepeti, com 5.569 metros de altitude. De uma 
planície desértica ao norte, o planalto eleva-se a 2.500 metros perto 
da cidade do México, situada num amplo vale no extremo do qual 
estão os vulcões extintos Popocatépeti (5.452m) e Ixtaccihuati 
(5.285 m). A estreita planície costeira do golfo amplia-se em direção 
ao sul, coberta por uma densa floresta tropical. O istmo de 
Tehuantepec, que forma a parte mais estreita do país, marca o início 
da península de Yucatan, composta de terras baixas e pouco férteis, e 
das montanhas de Chiapas, que são uma continuação da topografia 
da Guatemala.  

A região central e a costa Pacífico estão sujeitos a violentos 
terremotos, pois existem vários vulcões em atividade, como o 
Paricutin, que surgiu em 1.943 em meio a um milharal e hoje se 
encontra a 2.271 metros acima do nível do mar. O vulcão Chichón 
entrou em erupção em março de 1.982.  

Por quase todo o país estão espalhadas ruínas das 
civilizações antigas, principalmente dos astecas e dos mayas. Na 
península de Yucatan concentra-se a maior parte das ruínas mayas, e 
próximo à cidade do México estão as astecas. Os astecas usavam 20 
signos astrológicos e previram o seu fim e a chegada dos espanhóis 
em 1.517 com vários anos de antecedência.  

Apesar do grande movimento de pessoas e carros e do 
tumulto militarizado envolvendo a fronteira de Talismã, a entrada no 
México foi rápida e tranqüila. Apenas tivemos a bagagem revistada e 
as motos formigadas. Um procedimento normal. 

Os documentos de importação temporária foram feitos numa 
aduana a mais ou menos 30 km dali, o que também foi muito rápido, 
sem complicações. 

Planejáramos passar pelo México contornando a costa do 
Pacífico, mas resolvemos seguir pela costa do Atlântico. Seguimos 
viagem até Arriaga, uma via dupla em ótimo estado e muito bem 
sinalizada. Parecia um tapete sobre o qual as motos deslizavam 
suavemente.  
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Paramos em alguns postos de controle do exército onde 
nossos documentos foram checados. No último, antes de Arriaga, 
paravam todos e faziam revista. Os soldados revistavam as motos 
enquanto respondíamos suas perguntas sobre a viagem. 
Sensibilizados com a história, pararam a revista para nos ouvir e, em 
seguida, nos liberaram.  

Um dos soldados nos indicou um hotel em Arriaga. Ficamos 
em um quarto ao lado da recepção onde deixamos as motos. 
Assistimos ao segundo tempo de Corintians 4 x Santos 2. Marcelinho 
foi expulso. O futebol brasileiro é realmente acompanhado em todos 
os países por onde passamos. 

Jantamos no Bonanza, um pequeno e aconchegante 
restaurante próximo ao hotel. No cardápio encontrei pizza. Humm! 
Já há muito tempo não comia pizza! Estava deliciosa mas, como não 
podia deixar de ser, muito apimentada. O interessante quando você 
está fora do país é que você vê um tipo de comida e imagina o seu 
sabor mas, quando prova, percebe que ele é bem diferente do que 
você imaginou. 

 

29/05 Arriaga – Chachalacas   600 km 

 

Saímos às 6h e 40min da manhã. Tínhamos muito chão pela 
frente. Já estando cansados do sotaque castelhano, não víamos a hora 
de entrar nos Estados Unidos. Seguimos por estradas com retas 
intermináveis, vegetação grosseira, árvores baixas, e um forte vento 
nos açoitava. As motos seguiam inclinadas. De vez em quando o 
vento tirava-nos da pista. As ultrapassagens eram perigosas, 
principalmente a dos caminhões, pois a força do vento vinda do lado 
direito obrigava-nos a forçar contra ela; quando iniciávamos uma 
ultrapassagem e o caminhão nos protegia do vento anulando 
repentinamente sua força, quase entrávamos debaixo dele. Ao 
terminar a ultrapassagem, o vento batia novamente quase tirando-nos 
da estrada. Depois de algumas ultrapassagens, pega-se prática. 

O limite máximo de velocidade nas auto-estradas é de 110 
km/h. Elas têm um telefone a cada 1.000 metros, e também 
ambulâncias e auxílio mecânico. Só que todas essas regalias têm seu 
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preço: os pedágios não perdoam. Andamos 60 km e pagamos 42 
pesos cada - aproximadamente 6 dólares. Junto a cada auto-estrada 
há uma estrada alternativa também muito boa, em que não é cobrado 
pedágio, mas o limite de velocidade cai para 80 km/h e a distância 
aumenta um pouco. 

No caminho para Vera Cruz, o guia de viagem que 
levávamos pregou-nos outra peça. Indicava como melhor caminho 
uma estrada cheia de buracos e muitas curvas. Lembrei-me do 
sorveteiro guatemalteco dizendo que nos perderíamos pelas estradas 
mal sinalizadas. 

Aos poucos fomos sentindo cansaço. Não havia mais posição 
confortável, tínhamos que aumentar o número de paradas. As 
estradas, retas, monótonas, contribuíam para intensificar o cansaço.  

Eram aproximadamente 16 horas e, apesar de estarmos 
ansiosos por chegar nos Estados Unidos, resolvemos ficar em 
Cordel. Assim como em quase todas as cidades, procuramos a praça 
central, nosso ponto de referência. Em frente à praça havia uma 
lanchonete bem organizada e que tinha comida com um aspecto 
muito bom e deliciosos sucos de fruta natural.  

Enquanto tomávamos um suco, o rapaz da lanchonete 
indicou-nos a praia de Chachalacas, que ficava a poucos quilômetros 
dali. Fomos então até lá e nos hospedamos em uma casa que alugava 
quartos com água caliente por 90 pesos. Sua proprietária, dona Yole, 
era uma simpática senhora. 

A praia ficava em frente. Fomos aproveitar o sol do final do 
dia. Era até difícil de acreditar, estávamos sentados na areia da praia 
vendo o balanço das ondas das límpidas águas do Golfo do México, 
e não chegáramos ali de avião ou com um pacote turístico, mas 
rodando de moto. Os pensamentos vagavam longe e, por vezes eu 
perdia a noção da realidade. Parecia um sonho. Vinha então o desejo 
de que as pessoas queridas pudessem estar comigo naquele 
momento, compartilhando aquela emoção. Sabe como é, há pessoas 
de quem você lembra todo dia! Era uma emoção muito grande para 
ser vivida sozinho, então, buscava, pelo menos no pensamento, a 
companhia dos entes queridos. 
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Na beira da praia, muitos bares com suas mesas preparadas, 
convidando para serem ocupadas. Tudo completamente vazio! A 
música era o apelo convidativo aos fregueses que nunca chegariam. 
Fora de temporada o movimento é baixíssimo. Toda atenção voltava-
se para nós. Pedi um camarão a alho-e-óleo. Veio um arroz papa que 
parecia ter sido feito havia uma semana e uma porção de camarão 
com um aspecto horrível. Mais uma vez deixei-me enganar pela 
imaginação. O prato que veio não era bem o que eu esperava. Foi a 
primeira vez que comi camarão a alho-óleo-e-pimenta, e espero que 
tenha sido a última. 

Aproveitamos o resto da tarde para descansar e pôr as 
correspondências em dia. Sentados na varanda ao lado de nosso 
quarto, apreciávamos o movimento da pequena praça que se 
confundia com as ruas sem calçamento. 

Um ônibus parou e deixou uma linda estudante que veio em 
nossa direção, toda charmosa e sorridente. Pensei: “Hoje é meu dia 
de sorte!” O Clodoaldo e eu, automaticamente, ajeitamos o cabelo, 
acertamos a postura, estufamos o peito, esticamos um sorriso no 
rosto e forçamos aquele brilho sedutor nos olhos. Um mais do que o 
outro tentava impressionar a bela menina. Nossa empolgação durou 
pouco, pois nossa musa passou direto por nós. Era filha da dona Yole 
que, percebendo nossa reação, correu ao encontro da filha, tal qual 
uma galinha choca protegendo seus pintinhos. 

Do outro lado da praça, num pequeno restaurante, duas 
senhoras olhavam com inveja, como quem pensasse: “Dona Yole 
conseguiu dois fregueses, e nós, nada”. 

Bem a minha frente, do outro lado da rua, a lanchonete mais 
agitada da praia. Agitada porque tocava dance music e uma atraente 
menina tomava conta dela. Usava uma calça saint tropez bem justa 
realçando as curvas do seu corpo jovial, e uma mini blusa de malha 
apertando os seios e deixando o umbigo de fora. Seus cabelos longos 
e cacheados quase lhe escondiam o singelo rosto de menina sapeca. 
Vaidosa, resistia aos galanteios de um de seus admiradores sabendo 
que estava sendo admirada de longe. 

O mar, agora, assim como toda a cidade, estava mais calmo. 
Apenas um moleque perturbava a tranqüilidade passando de tempos 
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em tempos com um quadriciclo e, atrás dele seguia um insistente e 
barulhento cachorro.  

 

30/05 Chachalacas – USA 1.003 km 

 

Novamente fomos mais rápidos que o sol. Aos poucos ele 
rompia no horizonte trazendo um dourado esplendoroso sob o ainda 
azul-escuro do céu. Depois de rodar alguns quilômetros, paramos 
para tomar o café da manhã no restaurante Texano, uma espécie de 
bar country cuidadosamente decorado. Nas paredes havia fotos dos 
rodeios dos quais os donos do restaurante participaram. 

Fomos atendidos por uma mulher encantadora que, pelas 
fotos na parede, deveria ser a mulher do dono da casa. Morena, alta, 
usava um longo vestido branco, solto e transparente. Deixava 
perceber o contorno do seu corpo dourado pelo sol. Sensual e 
simpática o suficiente para fazer qualquer um perder a cabeça. Eu 
não sabia onde estava a minha. Não foi fácil esconder o meu 
entusiasmo. Preparou-nos um Chili - um prato mexicano com feijão, 
muito bem temperado - acompanhado de torradas, alguns patês e de 
chocolate quente. Uma mesa muito bem arrumada e uma comida 
deliciosa. Muito deliciosa! Deixamos nosso adesivo colado na parede 
do bar. 

Nossa intenção era ficar em Tampico, mas como não víamos 
a hora de sair daquele mundo de tensão, continuamos. Passamos o 
dia inteiro rodando. Logo que passamos pelo Trópico de Câncer, 
onde paramos para algumas fotos, vi de longe algo estranho no meio 
da pista. Um carro que vinha em sentido contrário reduziu a 
velocidade e desviou. Chegando mais próximo percebi que se tratava 
de alguém tentando uma perigosa travessia sobre a pista. Era uma 
tartaruga. Fui até lá e ajudei-a concluir sua travessia. É claro que isto 
custou-lhe algumas poses para fotos. 

Era final de tarde e eu sentia o cansaço me abater mas depois 
da parada, e de ajudar a tartaruga, senti-me novo, como se minhas 
baterias tivessem sido recarregadas. Durante uma atividade longa e 
constante, qualquer coisa que quebre o seu ritmo nos dá a 
oportunidade de recuperar as energias.  
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Estivéramos apreensivos com relação a viajar pelo México, 
ouvíramos histórias terríveis sobre ele, mas foi um dos países mais 
tranqüilos por onde passamos. Muitos problemas só existem porque 
os alimentamos em nossa mente: se viajarmos pensando que a 
qualquer momento seremos assaltados, ou pegaremos um caminho 
errado, com certeza teremos uma viagem muito mais cansativa e 
poderemos até atrair situações desagradáveis. 

Cruzamos rapidamente o México. Vencemos 1.901 km de 
Talismã, na fronteira com a Guatemala, até Matamoros, na fronteira 
com os Estados Unidos. Não desfrutamos nada, se considerarmos as 
muitas maravilhas que esse país oferece, mesmo assim foi uma 
experiência ímpar. 

Depois de rodar os 14.029 quilômetros mais difíceis da 
viagem, deixamos para trás a pobreza da Bolívia, do Peru e do 
Equador; o misticismo e os mistérios que envolvem as ruínas das 
civilizações pré-colombianas, e as belas praias do Caribe. Também 
ficaram as piores estradas e a preocupação com roubos e assaltos, 
com as passagens nas fronteiras, com a arrogância da polícia, com os 
terroristas e, até mesmo com algumas pessoas que tentavam de 
qualquer forma tirar algum proveito sobre nós. De agora em diante, 
nas paradas, as motos não precisariam mais ficar trancadas a sete 
chaves. Não teríamos mais os cambistas tentando nos enganar, ou 
um comerciante esperto tentando vender sua mercadoria por um 
preço mais elevado só porque éramos turistas. Poderíamos viajar sem 
a impressão de estarmos sendo seguidos e de que, a qualquer 
momento, cairíamos numa emboscada. Que bom podermos andar 
mais tranqüilos. É claro que não descuidando mas, de agora em 
diante, dificilmente roubariam uma máquina fotográfica debaixo de 
meu nariz, ou um capacete ao virar as costas para a moto. 

Pode parecer que só momentos de dificuldade e tensão 
preencheram nossa viagem, mas não. O isolamento dentro do 
capacete aliado à energia dos maravilhosos lugares por onde 
passamos criavam uma atmosfera propícia para que pudéssemos 
analisar vários fatores importantes da vida. Paulatinamente eu vinha 
analisando e trabalhando cada um destes fatores. Nesse momento, 
como enfrentaria uma grande mudança entrando nos Estados Unidos, 
resolvi aceitar mais um desafio. Não que eu estivesse enfrentando 
algum problema, ou que eu fosse um viciado, mas vi aquele 
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momento como uma boa oportunidade para tirar o álcool do meu 
cardápio. 

Há aproximadamente um ano, quando iniciei o planejamento 
da viagem, aliei a esta fase a decisão de parar de fumar. Posso dizer 
que não enfrentei grandes problemas com esta decisão. Na verdade, 
além do desejo de parar de fumar, assumi um compromisso com a 
mudança. Já considerava a batalha como vencida e então decidi 
propor a mim mesmo um novo desafio. Como todo desafio oferece 
uma dádiva, parti em busca dessa dádiva. 
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ESTADOS UNIDOS - PARTE 1 
 

 

“Se um homem não descobriu algo por que morrer, 
ele não está preparado para viver.” 

Martin Luther King Jr. 
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Entramos nos Estados Unidos por Brownsville, no Texas. O 
tratamento na fronteira foi bem diferente, não tivemos que correr de 
um lado para outro atrás de uma infinidade de documentos. Não 
havia cambistas, “agilizadores” aduaneiros, nem tampouco pedintes 
ou curiosos. O fiscal aduaneiro apenas perguntou alguns detalhes da 
viagem e se um visto para seis meses de permanência seria 
suficiente. Então, deu-nos boas vindas aos EUA. Tudo simples e 
rápido, apenas um carimbo no passaporte. Nem mesmo a 
documentação das motos foi exigida. O fiscal apenas perguntou se 
tínhamos um documento que comprovasse a posse sobre elas. Para 
quem vai entrar no país e dele sair por terra, não é necessário 
nenhum documento mas, para quem pretende voltar com o veículo 
via aérea ou marítima, é bom fazer um documento de importação 
temporária, pois, na volta, pode haver tal  exigência. 

A entrada nos Estados Unidos foi o fato mais comemorado 
até então, pois tínhamos vencido a parte mais difícil da viagem. 
Junto ao sentimento de realização, veio a saudade dos familiares e 
dos amigos. Senti uma vontade imensa de estar entre todos e 
comemorar. Dar um forte abraço em cada um dos que surgiam 
seqüencialmente em minha memória. 

Todos os novos lugares que conheço me proporcionam 
alegrias. Sinto uma imensurável vontade de comentar com alguém 
sobre esses lugares e sobre a sensação de conhecê-los, 
principalmente com meus pais e meus irmãos. Sou muito ligado a 
eles e, principalmente em viagens como esta, eles não saem do meu 
pensamento. Gostaria que estivessem comigo, conhecendo e sentindo 
a mesma emoção que sinto ao viajar e em conquistar novas 
fronteiras. É uma emoção forte que tem que ser compartilhada. 

Saímos pela cidade à procura de um hotel. Ruas largas, 
limpas e bem sinalizadas, trânsito organizado e fluindo 
tranqüilamente, sem buzinas, bem diferente do que tínhamos 
enfrentado até então. O colorido maravilhoso dos luminosos 
contribuía para aumentar a emoção de chegar até os Estados Unidos. 
Ainda não dava para acreditar, viéramos de moto! Parecia um sonho! 
Mas não, era real! Tão real quanto o aumento dos preços que se nos 
apresentavam. Pagamos 70 dólares por um simples apartamento e o 
jantar também foi bem mais dispendioso. Teríamos que nos adaptar a 
essa nova realidade. 
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31/05 Brownsville - Del Rio  612 km 

 

Apesar de Brownsville ser uma cidade bonita, não estava em 
nossos planos perder muito tempo ali. Já pela manhã pegamos a 
estrada. Logo notamos que estávamos em outro mundo. Tudo era 
muito limpo, organizado e tranqüilo. As estradas pareciam um 
tapete, bem conservadas, largas e bem sinalizadas oferecendo 
segurança máxima. O trânsito fluía rapidamente, num ritmo 
constante, sem buzinas e sem ninguém querendo nos engolir. Os 
motoristas, bem educados, respeitavam as leis de trânsito e nos 
davam preferência.  

A segurança nas estradas merece destaque. Quando um 
trecho se encontra em manutenção, três quilômetros antes de se 
atingir o local, começam os avisos pedindo atenção. Trabalhadores, 
executam sua tarefa protegidos por fortes muretas de concreto. Eles 
têm uma aparência invejável: bem vestidos e limpos, nada 
comparável com o que acontece no Terceiro Mundo. As principais 
estradas têm uma via lateral, utilizada apenas em casos como esse de 
manutenção. Toda infra-estrutura necessária no caso de qualquer 
acidente está disponível em intervalos razoáveis. O único problema é 
para quem usa pneus com câmara-de-ar, como era nosso caso, pois 
estes estão quase em desuso e é difícil encontrar quem os conserte.  

As lavouras que margeiam a estrada também oferecem um 
espetáculo aprazível, organizadas e limpas, parecem um jardim, tudo 
na mais perfeita simetria. Não existem cercas. Passamos por uma 
propriedade onde havia um grupo de aproximadamente 20 pessoas 
trabalhando e, próximo a elas, o mesmo número de carros numa área 
de estacionamento. Seriam eles bóias-frias?! 

Seguimos em direção a Del Rio, agora sem muita pressa, 
pois estávamos com o cronograma sincronizado no tempo. A 100 
quilômetros de Del Rio arrebentou o cabo do velocímetro de minha 
moto. O controle da velocidade e das distâncias percorridas passou 
para o Clodoaldo. Era o segundo problema que tivera até então. O 
primeiro, um barulho estranho que ouvi algumas vezes no motor, 
parecia que algo estava solto dentro dele. Fiquei preocupado, pois 



 

 161 

não estávamos nem na metade da viagem e já ouvia barulhos 
estranhos no motor. Um certo dia, vistoriando a moto, notei que o 
suporte da buzina havia quebrado e ela, pendurada, vibrava no 
motor. Fiquei aliviado ao descobrir a insignificância do problema. 

A região por onde passávamos fez parte do México até 1.848 
quando, na Guerra do México, os Estados Unidos tomaram conta 
desse território. Mesmo assim, abriga muitos mexicanos que 
executam principalmente os serviços mais desgastantes e menos 
qualificados, como o serviço em lanchonetes, postos de gasolina, 
balcões de lojas, etc. Tanto nas estradas como nas cidades existem 
muitas lanchonetes de comida rápida, de nome famoso, que dá água 
na boca, mas o sabor da comida deixa a desejar. Quase sempre 
prevalece o forte tempero mexicano, com muita pimenta. Imagine o 
que é comer macarrão a alho-e-óleo cheio de pimenta. É horrível! (É 
bom lembrar que eu adoro alho). 

Chegando a Del Rio começamos a desgastante batalha diária 
para encontrar hotel. Tinha que ser algo barato e aconchegante. 
Acabamos ficando num motel de um casal de mexicanos. O conceito 
de motel nos Estados Unidos é diferente do conceito que se tem no 
Brasil. Motel é um pequeno hotel, geralmente à beira da estrada. 
Nada ligado diretamente ao conceito de sexo. 

Eram aproximadamente 17 horas, não tínhamos muito para 
ver ali, ou não estávamos interessados em ver muita coisa por ali, 
mesmo assim achamos que era hora de parar e descansar, recuperar 
as energias e continuar no dia seguinte.  

 

01/06 Del Rio – Lordsburg  931 km 

 

De Del Rio seguimos para Fort Stockton onde entramos na I-
10 (Interstate 10), uma auto-estrada que nos levaria até Los Angeles. 
Se as estradas já eram boas, a I-10 então era ótima. 

Passamos por El Passo e, já no estado do Novo México, por 
Las Cruces, duas cidades grandes. Paramos em frente a uma loja da 
Harley Davison achando estranho porque ela estava fechada. Só 
depois fomos perceber que era domingo. Para nós, os dias pareciam 
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todos iguais, não havia sábado, domingo ou feriado, só notávamos a 
diferença quando encontrávamos o comércio fechado. 

Seguíamos através do deserto que, à primeira vista, 
mostrava-se maravilhoso, suas paisagens eram fantásticas. Mas, com 
o passar do tempo constatava-se que não era nada acolhedor. O sol 
era implacável e o vento não era de bons amigos. Os cactos de 
braços abertos, a princípio pareciam acenar desejando boas vindas 
mas, depois, pareciam querer aprisionar-nos por invasão do território 
que eles dominavam. 

A corrente da minha moto estava desgastada e já não 
aceitava mais regulagem, apesar de todo meu cuidado. Toda manhã 
eu executava a monótona tarefa de lubrificá-la e verificar sua tensão. 
O Clodoaldo não era tão cuidadoso e, mesmo assim, a minha estava 
mais desgastada que a dele. Como era domingo, não pude fazer nada, 
tive que continuar.  

Começávamos a sentir o desgaste das motos: os pneus, com 
quase 16.000 km, davam seu último suspiro; a relação estava nas 
últimas. Como não queríamos perder tempo e planejáramos uma 
revisão geral em Los Angeles, achamos que ainda tinham condições 
de suportar. A verdade é que se tivéssemos encontrado uma loja com 
as peças de que precisávamos, teríamos trocado todas elas, mas não 
encontramos. Nessa região, as cidades são distantes umas das outras 
e nem sempre nelas se encontra tudo aquilo de que necessitamos. 
Quando dizem que nos Estados Unidos se encontra de tudo, não se 
entenda que em qualquer lugar será possível encontrar tudo. Você 
pode até fazer uma encomenda para receber em dois ou três dias. 
Mas não estava em nossos planos esperar. 

Preocupados com o estado das motos, uma idéia foi pegar 
um trem de Lordsburg para Los Angeles. Por sorte não conseguimos. 
Na verdade, eu não estava a fim de andar de trem, queria mesmo era 
andar de moto e enfrentar todos os problemas que fossem 
aparecendo. Com relação a problemas mecânicos, até agora a viagem 
estava meio monótona, não tivéramos nenhum. Agora é que estava 
começando a ficar interessante. 

Em Lordsburg ficamos em um motel próximo à estação de 
trem onde havia um restaurante e uma imensa piscina abandonada. 
Sentimos pela piscina abandonada, pois, após o calor intenso que 
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enfrentáramos durante o dia, um banho de piscina cairia bem. 
Jantamos espaguete mexicano com um molho de carne muito 
apimentado. 

 

02/06 Lordsburg – Blythe  764 km 

 

Não acordamos muito cedo, pois agora estávamos sem 
pressa. Seguimos tranqüilamente pela I-10 e, a poucos quilômetros 
de Lordsburg, entramos no Arizona, onde o calor era ainda mais 
intenso.  

Do Texas até ali fomos sempre acompanhados por um sol 
forte e impiedoso, principalmente próximo ao meio dia, quando a 
temperatura tornava-se quase insuportável. O deserto do Arizona não 
é fácil. Quando o sol está a pico, só fica na estrada quem tem ar 
condicionado. Dentro do capacete fechado, a temperatura até que é 
agradável, mas quando se abre a viseira, entra um sopro de ar quente, 
insuportável. A roupa também é um problema: se você andar de 
camiseta é torrado, e se andar de jaqueta é cozido. Pode escolher! 

Pode parecer difícil e sofrido, mas o sabor da aventura está 
em superar as dificuldades que vão surgindo. Quem não quer 
enfrentá-las que contrate um pacote turístico e viaje de avião.  

A corrente da minha moto já não permitia mais ajuste, 
tivemos que entrar em Lordsburg e procurar uma loja de acessórios. 
Andamos de um lado para o outro sem sucesso. Paramos então num 
posto de gasolina na beira da estrada e, dando uma de Magaiver, 
com uma lima de três cantos e um canivete que eu levava no jogo de 
ferramentas, cortei dois elos. Com a corrente mais curta pude seguir 
viagem mais tranqüilo. 

Nas estradas dos Estados Unidos não se pode parar em 
qualquer lugar a não ser que ocorra um problema mecânico. E se for 
comprovado que o problema ocorreu por negligência sua, você pode 
ser multado. Mais um motivo para tomar cuidado. Existem, então, ao 
longo da estrada, áreas de descanso (rest areas) com infra-estrutura 
para atender os viajantes: banheiros, máquinas com refrigerantes e 
salgadinhos, panfletos com informações turísticas sobre a região e 
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sobre as cidades próximas, mesas para piquenique e, em algumas 
delas, até churrasqueiras. Quando o sol está a pico, essas áreas ficam 
lotadas. Numa delas encontramos o casal Francis e Maria, que 
viajavam com uma Harley Davidson antiga. Estavam em viagem de 
férias, indo do Texas até a Califórnia.  

O americano gosta muito de viajar, passa a maior parte de 
suas férias na estrada, de carro, moto ou com seus Rv’s 
(Recreational Vehicles), conhecidos por nós como motorhome. É 
comum ver nas barrancas dos rios, na beira dos lagos, ou junto a uma 
bela paisagem uma família acampando. 

Passamos pelas cidades de Tucson e Phoenix e entramos na 
Califórnia acompanhados inicialmente pelo Francis e pela Maria 
mas, como nosso ritmo era mais rápido, eles acabaram ficando para 
trás.  

Na Califórnia a temperatura é bem mais agradável. É 
inacreditável que uma simples divisa entre estados possa determinar 
tão sensível mudança na temperatura. 

Chegamos em Blythe já no início da noite. Ficamos no Motel 
Astro. Seu dono era um americano filho de mexicanos, que só tinha a 
nacionalidade de americano, pois o restante era de mexicano, 
inclusive a língua. Falava inglês muito mal. Pagamos Us$31,90 por 
um quarto. Depois de acomodados, o dono do hotel, tentando nos 
agradar, queria a qualquer custo nos levar para jantar com seu carro, 
um chevrolet anos 60, aquilo que se pode chamar de banheira. 

Logo em seguida chegaram o Francis e a Maria que ficaram 
num quarto ao lado do nosso. Acabamos saindo juntos para jantar. 

 

03/06 Blythe - Los Angeles  370 km 

 

O amanhecer era só uma faixa de céu claro. Uma leve brisa 
tornava a manhã bem agradável. Saímos cedo, pois sabíamos que em 
breve o sol mostraria sua fúria, e também porque tínhamos que 
chegar a San Bernardino a tempo de revisar as motos. 
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Durante o caminho passamos por uma região muito 
castigada pelo vento. Para tirar proveito deste fato, centenas de cata-
ventos transformam a sua força em energia elétrica. Os cata-ventos, 
arranjados simetricamente lado a lado, com suas hélices em 
movimento, proporcionam um cenário magnífico. 

Logo chegamos a San Bernardino, cidade vizinha a Los 
Angeles. O Clodoaldo já havia feito compras por correspondência na 
Chaparral, uma grande loja de peças e acessórios para motos. 
Resolvemos procurá-la para fazer a revisão como já estava 
planejado. 

Toda chegada a uma cidade é um pouco traumática, 
principalmente nas grandes cidades onde o trânsito é intenso. Temos 
que andar juntos e atentos para não nos perder. Quando num grupo 
existem duas pessoas com espírito de liderança, fica ainda mais 
complicado. Nessas entradas, o Clodoaldo era quem determinava o 
ritmo e escolhia o caminho a seguir. Eu me controlava junto à minha 
insignificância e deixava-o seguir em frente.  

Entrando em San Bernardino, por várias vezes ele deu sinal 
para um lado e entrou para outro. Eu ficava meio perdido. Pegamos 
informações para saber onde ficava a Chaparral, pois ele não 
encontrava o endereço. Encontramos um motociclista que nos 
indicou onde era. Quando passamos em frente ao local onde o 
motociclista nos indicara eu parei e ele continuou, não notando que 
havíamos chegado. A loja não era mais ali, havia apenas uma placa 
indicando o novo endereço.  

Fui atrás dele e percebi que seu humor não estava nada bom. 
Verificando no mapa o novo endereço, notamos que ficava próximo 
de onde estávamos. Desta vez eu segui na frente. Na primeira 
quadra, entrei à esquerda. Ele atrapalhou-se com um carro e seguiu 
em frente. Nosso humor que já não estava bom, piorou e só foi 
melhorar horas depois. 

Deixamos as motos para a revisão e fomos almoçar num 
shopping nas proximidades. Rodei 2.165 km sem o cabo de 
velocímetro. Na volta, notei que não haviam trocado a relação da 
minha moto, pois a DR800 não era vendida nos Estados Unidos, e 
ninguém queria assumir a responsabilidade de colocar a de outra 
moto em função da diferença existente na quantidade de dentes da 
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coroa e do pinhão, e também na distância entre os elos da corrente. O 
americano, por vezes, mostra-se um pouco bitolado: se aquilo que 
você procura não está de acordo com o manual do fabricante, ele não 
se esforça para encontrar uma solução alternativa. Para mim, o 
importante era que a moto continuasse rodando, mesmo que com as 
novas peças as marchas ficassem mais longas ou mais curtas. 
Continuar a viagem era o imperativo que nos movia.  

A alternativa que encontrei foi colocar a moto fora da loja, 
pois dentro dela eu não tinha permissão para trabalhar, e sob um sol 
escaldante, com o meu jogo de ferramentas, retirei as peças e fui ao 
balcão do setor de peças pedir outras semelhantes. O que eu queria 
eram peças que encaixassem na moto, não importando se as 
especificações técnicas eram diferentes. Contando com a boa 
vontade de um dos vendedores, consegui as peças de que precisava e 
pude fazer a troca. O número de dentes da coroa e do pinhão eram 
diferentes dos originais, o que deixou a moto com as marchas mais 
curtas, mas, fazendo alguns cálculos, constatei que a diferença não 
comprometeria muito seu rendimento.  

Compramos ainda luvas e balaclavas, e completamos o 
arsenal para nos proteger do esperado frio do Alasca.  

Com as motos em ordem, seguimos até Los Angeles, não 
muito distante dali, por uma estrada que antigamente fez parte da 
Rota 66, a primeira ligação entre o Leste e o Oeste, ligando as 
cidades de Chicago e Los Angeles. Hoje existem apenas alguns 
trechos originais da Rota 66, que é apreciada por muitos aventureiros 
principalmente pelos motociclistas. 

Em Los Angeles ficamos no Hotel Metro no bairro japonês. 
Não era um hotel simples, mas estávamos cansados para procurar 
hotéis mais em conta e também achamos que merecíamos um pouco 
de mordomia. Tentamos um desconto no valor da diária, mas o 
recepcionista, um japonês animado, tentando convencer-nos, disse 
que como vantagem teríamos café à disposição 24 horas por dia. 
Mesmo assim, a conversa resultou num pequeno desconto, pagamos 
uma diária de 74 dólares. Barato pelo que o hotel oferecia. 

Depois de alojados e de descansarmos um pouco, fomos até 
a estação de trem, um cartão de visitas da cidade  que ficava próximo 
ao hotel. Era início da noite e as ruas estavam vazias, nem sequer um 
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pedestre, apenas poucos carros transitando. Embora julgássemos 
poder ficar bem à vontade, sem preocupações com assaltos, a 
verdade é que ninguém ali saía na rua à noite temendo ser assaltado. 

 

04/06 Los Angeles. 

 

O Clodoaldo estava tendo problemas com seu cartão de 
crédito e, já na entrada do país, solicitou um novo que deveria ser 
retirado no escritório central da American Express na Sétima 
Avenida em Los Angeles. Fomos até lá aproveitando para conhecer 
um pouco da cidade. 

Para provar que nem nos Estados Unidos as coisas 
funcionam perfeitamente bem, o cartão solicitado não estava lá. 
Tivemos que aguardar até que outro fosse confeccionado. Esse 
trabalho, mesmo no Primeiro Mundo, foi um pouco demorado. 

Enquanto aguardávamos, fomos ao Shopping Maccy`s, onde 
deixei alguns filmes para revelar e aproveitei para comprar mais uma 
máquina fotográfica. Sempre que viajo levo pelo menos duas 
máquinas fotográficas: em uma delas uso negativo, que é o filme 
normal, do qual se fazem cópias em papel; na outra, uso positivo, 
que é o filme do qual se obtêm os slides. Como tive problemas com 
as minhas e estava apenas com uma, achei que era uma boa hora de 
comprar outra. 

O Paulo, representante da Yaesu em Curitiba, que havia nos 
cedido os rádios, sugeriu que fizéssemos uma visita à fábrica da 
empresa em Los Angeles. Tentamos contato com a pessoa que nos 
foi indicada mas, infelizmente, não foi possível o encontro. Pela sua 
agenda, teríamos que ficar mais alguns dias na cidade, mas o nosso 
cronograma não permitia tal espera.  

Para aliviar o peso da bagagem, empacotamos algumas 
comprinhas com coisas que não nos seriam mais úteis e as 
despachamos por navio. Esse pacote só chegou ao Brasil dois meses 
depois de despachado. 
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Conhecemos a Olvera Street, uma das mais antigas ruas de 
Los Angeles. Hoje, um calçadão com muitas barraquinhas vendendo 
quinquilharias para turistas.  

Los Angeles, como toda cidade, é dividida em bairros, mas 
lá com uma particularidade: em cada bairro há o predomínio de um 
grupo de imigrantes. O hotel onde ficamos estava localizado no 
Bairro Japonês, próximo ficava o Bairro Chinês, o Coreano, e o 
Mexicano. Cada bairro procura manter as tradições do seu povo de 
origem, o que nos dá a sensação de, num pequeno passeio, estarmos 
dando uma volta ao mundo. 

Pudemos comprovar que não é uma característica apenas dos 
países menos desenvolvidos haver pessoas tentando tirar algum 
proveito sobre os outros: à noite, quando voltávamos de um 
shopping, um taxista tentou dar algumas voltas para aumentar o valor 
da corrida. Como já estávamos conhecendo bem a região, não 
permitimos a ação do espertinho. 

 

05/06 Los Angeles - São Francisco 712 km 

 

Saímos logo pela manhã para percorrer os 712 quilômetros 
que nos separavam de São Francisco. Seguimos pela auto-estrada 
101 passando pelas cidades de Buellton, San Luís Obispo e Salinas. 
Fomos calmamente apreciando os detalhes da costa oeste, num 
caminho maravilhoso. Normalmente, nos roteiros de viagens 
turísticas, há previsão de desembarque em Los Angeles ou São 
Francisco, e opção de seguir de carro até a outra. 

Paisagens que merecem ser fotografadas são muitas. Em 
algumas paradas, noto uma certa impaciência do Clodoaldo, pois 
minhas fotos são mais demoradas. Já tive problemas em outras 
viagens e, por isso, tento apressar-me mas, para mim, fotografar não 
é só apontar a máquina para qualquer lugar e apertar o botão. 
Primeiramente escolho o assunto, depois analiso-o bem procurando o 
melhor ângulo de enquadramento. Algumas vezes tenho que subir 
em alguma coisa, noutras abaixar-me e até deitar no chão para 
encontrar um ângulo que enfatize o assunto principal. Depois, acho 
fundamental olhar os quatro cantos do visor e eliminar ao máximo os 
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acessórios, limpando tudo o que possa poluir o assunto principal. 
Sem falar das condições técnicas para as quais sempre devemos estar 
atentos como o tipo de filme, a escolha das objetivas, os filtros, a 
velocidade do obturador e a abertura do diafragma, que influenciam 
bastante no resultado que queremos alcançar. 

A fotografia, como a própria palavra expressa, significa 
escrever com a luz, e sua principal função é servir como um meio de 
comunicação. Antes de mais nada, é preciso ter bem definido o que 
pretendemos transmitir com a foto que vamos tirar. Se queremos 
realçar o aspecto social, o político, ou o antropológico. Se vamos 
fazer uma denúncia ou apenas um documentário. Como forma de 
comunicação, ela é mais clara que a palavra, pois as palavras estão 
presas dentro de um significado próprio e a foto mostra a realidade 
como ela é. 

O resultado obtido com uma máquina fotográfica depende 
também de quem a está utilizando, pois, como disse o grande 
fotógrafo Sebastião Salgado: “Você não fotografa (apenas) com a 
sua máquina. Você fotografa com toda a sua cultura, os seus 
conhecimentos e ideologias”. O estado de espírito em que você se 
encontra no momento do clic também tem grande influência no 
resultado final, pois há dias em que a tendência é tirar fotos mais 
abrangentes, noutros, mais específicas. 

Numa rest area onde paramos, pegamos alguns panfletos 
turísticos de São Francisco e um mapa da cidade. Analisamos por 
onde chegaríamos e em que local ficaríamos. 

Em São Francisco tínhamos um contato, o Paulo, amigo do 
Clodoaldo, um brasileiro que morava lá. São Francisco é uma cidade 
grande e cheia de atrações, onde planejáramos ficar três dias. 
Contávamos com as dicas do Paulo para conhecê-la melhor. 
Chegando na cidade, tentamos contato por telefone, mas o número 
que o Clodoaldo tinha não era mais do Paulo. Fomos então procurar 
seu endereço e lá encontramos uma agência do correio, ou seja, 
perdemos nosso contato. 

Saímos então à procura de um hotel. Os hotéis que 
dispunham de vagas eram raros e caros, os mais baratos estavam 
lotados. Depois de muito rodar, chegamos no Bay Brige Inn, um 
hotel de um indiano, cuja diária era de 74,10 dólares, um dos mais 
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caros de toda a viagem, principalmente se considerarmos a relação 
preço/qualidade. 

 

06/06 São Francisco 

 

No primeiro dia na cidade resolvemos fazer um citytour e 
conhecer seus principais pontos turísticos. Na esquina das ruas 
Powell e Market, não muito distante do nosso hotel, tomamos um 
Cablecar (bondinho) e seguimos até o Píer 39, um dos pontos mais 
visitados de São Francisco. Passamos pelas famosas ruas Lombardt e 
Califórnia.  

São Francisco é palco de muitos filmes e seriados 
americanos, e o fato de estar lá e conhecer um pouco do que só era 
visto nas telas emocionou-nos. Quem não se lembra de cenas de 
perseguição de filmes policiais com carros saltando por suas ruas 
sinuosas, cruzando à frente dos bondinhos, ou tendo a Golden Gate 
como pano de fundo? A sensação era a de estar assistindo a um filme 
em terceira dimensão, e, de repente, estar fazendo parte dele. 

A alimentação básica do americano é o sanduíche, que pode 
ser encontrado com facilidade em qualquer lugar. Mas na 
preocupação de fazer uma alimentação mais saudável, procurávamos 
fugir deles. Para nós, uma boa opção era a comida chinesa, por ser 
um pouco mais equilibrada. No Píer 39 encontramos um ótimo 
restaurante chinês. Fizemos ali uma deliciosa refeição. Sempre que 
possível, procurávamos comer alguma fruta, mesmo que os preços 
não fossem apetitosos. Com o valor usado para comprar uma banana 
apenas, poderíamos no Brasil comprar um cacho. 

No Píer 39 pegamos um pacote turístico que incluía, entre 
outras atrações, uma visita a Golden Gate, a ponte que é o mais belo 
cartão postal da cidade. Voltamos de Cablecar. A descida da rua 
Powell é fantástica: o bondinho, sempre lotado, com pessoas 
penduradas ao seu redor, desce a ladeira seguindo através do belo 
bairro chinês. 

Encontramos duas senhoras lindas e maravilhosas, muito 
simpáticas, sexagenárias e portadoras de uma energia que cativa e 
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comove até os mais insensíveis. Gêmeas idênticas, usavam chapéus e 
roupas iguais. Não se notava nenhuma diferença entre elas. 
Deixaram-se fotografar com a condição de que enviássemos um 
cartão postal do Brasil. 

Retornando ao hotel notamos que seu proprietário, o indiano, 
não confiava muito em nós, mal avistou-nos correu para cobrar a 
próxima diária. São Francisco abriga muitos imigrantes, 
principalmente japoneses, chineses e indianos, que normalmente 
trabalham no ramo alimentício ou de hotelaria.  

À noite no hotel, não me preocupando muito com a 
qualidade da comida, mas tentando matar a saudade da comida 
brasileira, esquentei uma lata de feijoada. Estava deliciosa. 

 

07/06 São Francisco 

 

Pela manhã, conhecemos um shopping onde revelamos 
alguns filmes. Tínhamos que enviar algumas fotos com os relatórios 
da viagem. Depois, dirigimo-nos ao correio para enviar a 
correspondência e, mais uma vez, nossa despreocupação com o 
tempo fez-nos perder a viagem: era sábado e o correio estava 
fechado. 

Almoçamos num restaurante cuja decoração, original, exibia 
um avião, motos e carros pendurados pelas paredes e, entre as mesas, 
bombas de gasolina,  antigas máquinas de fliperama e de música. O 
cardápio agradável, com pratos de massa, carnes de gado bovino, 
suíno e frango. Sanduíches e hambúrgueres variados não podiam 
faltar.  

Após o almoço voltamos ao hotel. O Clodoaldo ficou tirando 
uma soneca. Deixei minhas coisas e retornei à Market com a Pawell. 
Essa esquina é fantástica. É um ponto de encontro onde se reúnem os 
mais variados tipos de pessoas. O que me chamou a atenção foi a 
criatividade das pessoas para conseguir dinheiro. Alguns tocavam 
instrumentos musicais e outros cantavam os mais variados tipos de 
música.  
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Um rapaz, todo pintado de prateado, imitava uma estátua. De 
repente, fazendo um movimento brusco, assustava os curiosos. Dois 
negros imitavam movimentos de robô. Ao lado de cada um, uma 
latinha para as gorjetas. Um barbudo e cabeludo, parecendo um 
wiking, usando uma máquina Polaroid, tirava fotos dos turistas, 
também na tentativa de levantar algum dinheiro. 

Algumas pessoas espalhadas pelo chão, sustentando no colo 
uma ninhada de gatos, cachorros ou papagaios, ou apenas um cartaz 
com uma frase tentando chamar a atenção do tipo: “Ajude a 
alimentar o animalzinho”, ou “Sorria, abra seu coração e ajude um 
sem teto”. Um, mais audacioso, com a frase: “Não adianta mentir, é 
para a cerveja, ajude um sem cerveja”; outro, para não se 
comprometer, carregava um cartaz em branco.  

Um casal de jovens jogados no chão; ele, com uma vara, um 
galho de árvore fino e curvado na mão, com um copo plástico 
pendurado na ponta, pescava esmolas de quem passava. Ela, com 
vários piercings pelo corpo, estava pendurada no pescoço dele.  

Vendedores de bijuteria, jornais alternativos e cartões 
postais. Algumas pessoas jogavam xadrez, dominó ou cartas. Grupos 
de gays, lésbicas, pessoas tatuadas, pessoas pintadas, roupas 
extravagantes, couro, correntes, brincos, botons, piercings, cabelo 
assim, cabelo assado. Vale tudo para chamar a atenção. 

Completando o cenário, turistas de todo o mundo, inclusive 
eu, com a máquina fotográfica na mão tentando captar cenas daquele 
mundo que parecia um sonho, mas concretizado na mais crua 
realidade. 

O Clodoaldo chegou mais tarde e fomos procurar um 
barzinho, na tentativa de encontrar algumas pessoas para conversar e 
fazer amizades. Passando por uma loja de fotografia, não fui bem 
atendido. Eles são muito secos e metódicos. Perguntaram qual era a 
máquina que eu estava procurando, e quando eu disse que apenas 
gostaria de conhecer as características técnicas de alguns modelos, 
deixaram-me falando sozinho. Quem não faz cara de comprador é 
tratado com desprezo. 

Como toda regra tem exceção, enquanto procurávamos o tal 
barzinho, uma mulher com a filha de mais ou menos 5 anos passeava 
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pela rua e perguntou-nos se estávamos perdidos; deu-nos boas dicas 
de onde poderíamos ir. Foi muito atenciosa.  

No barzinho, apesar de não termos despertado a atenção de 
ninguém, passamos momentos agradáveis. 

 

08/06 São Francisco - Coos Bay  802 km  

 

Pelo planejado, ainda dispúnhamos de mais um dia para 
conhecer São Francisco, mas a ansiedade não nos permitia ficar 
mais, achávamos que já havíamos visto tudo e não compensava 
esperar só para cumprir o roteiro. Seguimos viagem. 

A uma distância aproximada de 100 quilômetros ao norte de 
São Francisco começa uma região serrana muito bonita, coberta de 
cedros e com muitos parques. Paramos num dos parques, um pouco 
antes de Crescent City, onde fotografamos alguns alces no meio da 
estrada, numa calma e descuidada travessia. 

Aproveitei a parada para um pequeno descanso. Olhar 
perdido no infinito, navegava longe em meus pensamentos, até que 
percebi os galhos das árvores sendo balançados levemente por uma 
suave brisa. Não experimentei apenas a sensação visual, mas também 
a física: estava tão integrado àquele ambiente que me sentia como as 
árvores, embalado pelo vento. 

Navegar nos pensamentos é preciso, mas seguir viagem 
também. Andamos alguns quilômetros e paramos em Crescent City 
onde tomamos um chocolate quente numa lanchonete de duas irmãs 
falantes. Com o rosto redondo, gordinhas e bochechudas, ao falar, 
mexiam apenas o lábio inferior, tal qual bonecas de porcelana. Mal 
uma terminava uma frase, a outra começava outra, isso quando não 
falavam ao mesmo tempo. Até pareciam brinquedos a corda, e com 
toda a corda! Faziam uma pergunta e, antes de ouvirem a resposta 
toda, já faziam outra.  

Após Crescent City, entramos em Oregon, que possui um 
litoral com poucas praias, mesmo assim, maravilhoso. Como não se 
pode parar em qualquer lugar na beira da estrada, existem os view 
points, pontos específicos para se parar e observar a beleza da 
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paisagem litorânea. Para quem está acostumado a ver apenas 
palmeiras na beira da praia, os cedros de lá parecem estranhos, mas 
logo nos acostumamos.  

Almoçamos num McDonald’s em Eureca. Minha refeição 
foram algumas apple pies (tortas de maçã) e uma limonada. Não é 
propaganda, mas a apple pie do McDonald’s é uma delícia. 

Ao longo da estrada passa-se por pequenas cidades muito 
bonitas, com casas de madeira e jardins sempre floridos e bem 
cuidados. Muitas lojas vendem esculturas de madeira, algumas delas 
foram construídas nos próprios troncos dos enormes ciprestes. 

O frio da tarde, aos poucos, tomava conta da paisagem 
litorânea. Relutantes, as sombras que se esticavam começavam a se 
desfazer à medida que o sol se escondia lentamente no horizonte, até 
transformar o céu numa inexpressiva abóbada cinzenta e cheia de 
nuvens. Já no início da noite, chegamos a Coos Bay onde novamente 
ficamos em hotel de indiano. Foi o segundo hotel em que nos 
hospedamos num apartamento com dois quartos, o primeiro foi no 
Equador. Apesar de estarmos no Primeiro Mundo, o de Coos Bay era 
menos aconchegante do que o do Equador. 

 

09/06 Coos Bay – Bellingham  833 km 

 

Após a rotineira manutenção na corrente das motos, 
continuamos nossa jornada lentamente em direção ao norte. O sol 
estava radiante e a temperatura, agradável. O céu estava claro, tufos 
de pequenas nuvens parecendo flocos de algodão nos 
acompanhavam. Seguíamos pela auto-estrada 101, que costeia o mar, 
até encontrarmos a 38. Uma maravilhosa estrada que segue o vale 
em torno do rio Umpgua com paisagens alucinantes. Seguimos pela 
38 até a auto-estrada 5. Esta, em função de seu ótimo estado de 
conservação e do ritmo cadenciado do trânsito, é sem graça e 
cansativa, até que se avista ao longe o Monte Hood, uma montanha 
isolada coberta de gelo, um ponto de destaque antes de Portland. 

Almoçamos em Portland. Seguimos entrando no estado de 
Washington passando pela maravilhosa Seatle. Quem gosta de 
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cidades grandes e modernas não pode deixar de conhecer Seatle. 
Seus gigantescos arranha-céus são moderníssimos, o emaranhado de 
suas pontes e viadutos provoca-nos admiração, e sua vida noturna é 
bastante intensa.  

Quanto mais subíamos, mais longos ficavam os dias. 
Chegamos em Bellingham no lusco-fusco e já eram quase 22 horas. 
Durante o dia a temperatura é agradável, mas vai baixando com o 
cair do sol.  

Rodamos 5.024 km de Brownsville até o hotel Rodway inn 
em Bellingham, contornando o sul e o oeste dos Estados Unidos. 
Apesar da média diária de quilometragem parecer elevada, o 
percurso não exigiu muito esforço, acompanhávamos lentamente os 
detalhes das paisagens encantadoras que surgiam pelo caminho. 
Estávamos a 19.079 km de casa. No hotel, pegamos um ótimo 
apartamento pelo qual pagamos 43 dólares de diária. 

 

10/06 Bellingham    70 km 
 

A cidade era pequena e, como na maioria das pequenas 
cidades nos EUA, não se viam pedestres nas ruas. Não fosse o 
movimento dos carros, a cidade pareceria abandonada. Essas cidades 
não foram projetadas para se andar a pé. Em muitos locais não 
existem calçadas, como no caminho que percorremos entre o hotel e 
o shopping. Para ir de um lugar para o outro tem que ser de carro. 
Próximo aos pontos comerciais existem grandes áreas de 
estacionamento. 

As casas possuem vastos terrenos gramados e bem cuidados. 
Não possuem cercas. São casas de madeira cheias de detalhes, 
lembram casinhas de boneca. Em cada uma delas há pelo menos um 
carro, um motorhome, um cachorro e uma grande garagem. 

Eu fazia uma idéia diferente dos Estados Unidos, 
principalmente com relação à comida, ao povo e à estrutura das 
cidades. Podem-se encontrar facilmente frutas, verduras e até carne. 
É claro que as redes de lanchonetes vendendo hambúrguer tomam 
conta e são muito apreciadas pelos americanos. Para se ter uma 
alimentação mais saudável, paga-se mais caro. O povo parece muito 
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atencioso. Talvez porque estivéssemos de moto, chamássemos mais 
atenção. Também são muito metódicos e objetivos, não gostam de 
perder tempo. Respeitadores da lei, acabam muitas vezes agindo 
como marionetes. As ruas estão cheias de não faça isso, não faça 
aquilo, não entre, não saia. O pedestre tem sempre preferência: se ele 
apertar o botão de um semáforo para atravessar uma rua, terá que 
esperar um bom tempo até poder passar, mas se ele colocar o pé na 
rua, os carros param imediatamente dando-lhe preferência. A 
estrutura das cidades é diferente, nelas não existem uma praça ao 
centro e uma igreja como referencial para um crescimento 
desordenado; a maioria delas é cuidadosamente planejada. 

Fizemos um passeio de moto pelos arredores da cidade. 
Passamos pelo porto, pois queríamos encontrar o terminal de 
embarque da AMHW (Alaska Marine High Way), nosso portão de 
entrada para o Alasca.  

Planejamos o que faríamos nos próximos dias, pois nosso 
barco para o Alasca partia no dia 13. Teríamos que ficar ali durante 
três dias. Passamos o resto dia ou descansando no hotel, ou no 
shopping que ficava próximo. Aproveitei para colocar a 
correspondência em dia e atualizar meu diário. 

À noite, quem está acostumado com uma vida boêmia 
estranha um pouco, pois tudo fecha muito cedo. Por sorte não 
estávamos com espírito para tanto.  

 

11/06 Cruzeiro a Ilha Vancouver/CANADÁ 

 

Estávamos a poucos quilômetros da fronteira com o Canadá. 
Olhando alguns panfletos turísticos no hotel, resolvemos fazer um 
passeio de barco até a cidade de Vitória, localizada na ilha de 
Vancouver, não muito distante de Bellingham.  

No barco, é claro, só turistas. Turistas de todo o mundo. A 
maior parte, grupos de aposentados que só descobriram o prazer de 
viajar com o chegar da idade. Até então preocuparam-se apenas em 
enriquecer. Agora, pareciam tentar recuperar o tempo perdido. Era 
bonito ver a energia de todos, agiam como se fossem adolescentes. 
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Conheço muitas pessoas que apesar da pouca idade já atingiram a 
velhice. Apenas uma menina moça destoava entre todos. Portadora 
de uma beleza fascinante mas, com ar de superioridade, colocava 
uma distância enorme entre ela e qualquer admirador. Contentei-me 
em apenas observá-la.    

No caminho vimos golfinhos, focas e baleias. Várias baleias 
orcas davam espetáculo à beira do barco. Primeiro paramos por 
aproximadamente uma hora na ilha de San Juan, ainda do lado 
americano, onde entraram alguns fiscais para uma vistoria rápida. 
Para entrar em Vitória passamos pela aduana rapidamente. Apenas 
apresentamos os passaportes, sem preencher formulários ou pagar 
taxas. Um simples carimbo e entramos no Canadá.  

Vitória é maravilhosa. Foi a cidade mais bonita por onde 
passamos. Com construções em estilo inglês, muitas delas de 
madeira, praças bem arrumadas, ruas floridas e cheias de mulheres 
bonitas. Alguns ônibus de dois andares, estilo inglês, e carruagens 
bem enfeitadas. A polícia, magnificamente uniformizada, fazendo 
sua ronda de bicicleta, complementava o charme da cidade. 

Apesar de o sol não nos ter acompanhado e nem o céu 
mostrado o seu azul esplendoroso, o passeio não perdeu seu encanto, 
apenas as fotos ficaram com um tom acinzentado.  

Na volta o pacote oferecia um almoço servido no barco, 
anunciado como um “All you can eat”, ou seja, “Tudo o que você 
puder comer” e,  no cardápio, meu prato preferido: salmão. Modéstia 
à parte não estava tão bom quanto o que eu faço, mesmo assim 
estava muito gostoso. Acho que foi a melhor refeição que fiz durante 
a viagem. Comi mais do que comeria um caminhoneiro!  

 

12/06 Bellingham  86 km 

 

Havíamos programado para o dia alguns passeios. O 
Clodoaldo pretendia tomar um ônibus e passar o dia em Seatle. Eu 
havia traçado um roteiro a ser feito de moto, passando por alguns 
parques e pontos turísticos, num raio de 100 quilômetros da cidade. 
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Como o dia amanheceu nublado e com uma leve chuva, decidimos 
ficar em Bellingham.  

Tão logo a chuva deu folga, ainda pela manhã, fomos ao 
museu de Bellingham onde havia uma exposição de fotos 
comparando a antiga e a atual Bellingham. Dava para observar o 
crescimento planejado da cidade. 

Almoçamos num restaurante chinês. Não acertamos. A 
comida, horrível, lembrou-nos de alguns lugares com poucos 
recursos da América do Sul.     

Logo após o almoço saí para um passeio de moto nos 
arredores da cidade. Estava precisando de um momento só meu. 
Segui sozinho por algumas estradas secundárias cruzando pequenos 
rios pedregosos de água límpida e entrando por entre fazendas e 
lavouras, numa vasta planície verde de onde se avistava ao longe 
uma cadeia de montanhas nevadas tocando o azul do céu. Parei e 
sentei-me à beira de um riacho. Fiquei ali por alguns minutos 
ouvindo a melodia das águas e apreciando a paisagem tranqüila e 
maravilhosa que se estendia à minha frente. O contato com a 
natureza é um dádiva que nos liberta de todo o sentimento de ódio, 
medo, culpa, maldade e também de todo mau humor. Tira qualquer 
peso que esteja sobre nós, tornando-nos mais leves e felizes, 
aumentando a sintonia entre corpo, alma e Deus. Depois de 86 
quilômetros rodados, em pouco mais de duas horas, voltei outra 
pessoa. 

Fui ao Shopping revelar as fotos feitas em Vitória. Eu estava 
usando um novo sistema de filme da Kodak (APS) e ainda não havia 
quem revelasse aquele tipo de filme ali. Eles seriam enviados para 
Seatle, e levariam aproximadamente dois dias para retornar. Em 
Curitiba, o sistema já estava disponível, o que mostra que hoje o 
desenvolvimento tecnológico chega logo em nossa cidade, até 
mesmo antes de chegar a grandes cidades do Primeiro Mundo. 

Ao ligar para o meu irmão Wilson, soube que ele havia 
conversado com a mãe do Wilton, aquele que planejara viajar 
conosco. Ela não soube dizer precisamente, mas afirmou que o 
Wilton estava nos EUA havia mais de uma semana. Achei que ainda 
poderíamos encontrá-lo pelo caminho. 
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Pela terceira vez o Clodoaldo mandou fazer a cópia da chave 
de sua moto e mais uma vez a cópia não funcionou. A primeira foi 
em La Paz e a segunda, em Cartagena.  

Num supermercado próximo comprei outra lata de feijoada. 
Foi nosso jantar, preparado na pia do banheiro, no fogareiro que 
levávamos. Esse fogareiro, cedido pela Acampar, permitiu-nos fazer 
uma boa economia, com ele preparamos várias refeições. É muito 
prático e, desmontado, ocupa pouco espaço. Possui uma pequena 
garrafa metálica onde vai o combustível, que pode ser querosene, 
benzina ou gasolina. Pela praticidade, usávamos gasolina tirada do 
tanque da moto. 

Pode parecer estranho preparar o jantar na pia do banheiro 
mas, ao tentar prepará-lo sobre a cômoda no quarto, o alarme de 
incêndio disparou. Temendo que em pouco tempo o corpo de 
bombeiros chegasse dando-nos um banho, o Clodoaldo desceu até a 
recepção dizendo que o alarme havia disparado sem motivo. A 
recepcionista disse que isso acontecia quando as pilhas do sensor de 
incêndio estavam sem carga, e deu-lhe duas novas para que efetuasse 
a troca. 

Em todos os lugares onde parávamos por mais de dois dias, 
eu sempre sonhava que estava no Brasil e que deveria tomar um 
avião para retornar e continuar a viagem. Então acordava assustado 
como se estivesse atrasado. Nesses dias a saudade de casa 
aumentava. 

 

13/06 Bellingham (Terminal de Cargas da AMHW) 

 

De Bellingham até White Horse, no Norte do Canadá, quase 
na divisa com o Alasca, teríamos que percorrer 2.702 quilômetros 
por terra. Para fazer o percurso, levaríamos aproximadamente quatro 
dias. Como na volta percorreríamos a maior parte do mesmo 
caminho, e também porque com o barco passaríamos por cidades 
históricas do Alasca que não são acessíveis por terra, desde o 
princípio havíamos resolvido ir de barco. 
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Tomamos o café da manhã num McDonald’s próximo ao 
hotel. Um senhor, mendigo, provavelmente bêbado, passou mal na 
lanchonete e recebia assistência de policiais que estavam com um 
carro patrulha, uma ambulância e dois paramédicos. Se fosse em 
outro país, com certeza o coitado seria tocado a pontapés. 

Enquanto o Clodoaldo aguardava no hotel, pois o barco só 
sairia às 18 horas, fui ao Mall comprar presentes para a Andréia, 
Eloá e Rubiane. Também comprei um colchonete, pois passaríamos 
as quatro noites seguintes na barraca, sobre a dura plataforma de aço 
do navio. Tinha que amenizar esse desconforto. 

No meio da tarde passamos no Correio, tirei algumas fotos 
para registrar a arquitetura característica das casas na redondeza e 
fomos ao terminal de cargas da Alaska Marine High Way (AMHW). 
A passagem do Wilton estava lá, fora comprada em nome do 
Clodoaldo. Achamos que poderíamos encontrá-lo pois ele não fizera 
o cancelamento.  

Enquanto aguardávamos para embarcar, foram chegando 
outros motociclistas que também estavam indo ao Alasca: alguns 
com motos Honda Goldwing puxando uma carreta com a bagagem, e 
outros com BMW. É estranho ver uma moto puxando uma carreta, 
mas, para eles, parecia normal. Quase todos iriam até Juneau e 
retornariam pelo Canadá. O inglês Greg estava com uma Enfield 
500, uma moto inglesa dos anos 50 que hoje é fabricada na Índia. Ele 
havia despachado a moto para os EUA e estava indo ao Alasca para 
iniciar seu projeto Ártico/Antártico. O que me chamou atenção no 
Greg foi o intenso brilho nos olhos e suas expressões mostrando que 
ele vivia com intensidade cada momento. O americano Steve, com 
uma BMW GS1100, estava indo a Anchorage onde passaria alguns 
dias pescando de barco. Com uma Intruder 1.400, a americana 
Cristal num estilo bem easyrider. Um americano do sul do Texas, 
com uma BMW vermelha, falava como se estivesse com uma batata 
quente na boca, não consegui entender uma palavra do que falou, 
nem sequer seu nome. O japonês Koiti comprara em Los Angeles 
uma Suzuki DR250, e estava indo até o Circulo Polar Ártico de onde 
iniciaria uma viagem até o Ushuaia na extremidade sul do planeta. 
Seu projeto de viagem tinha duração aproximada de um ano. 
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Finalmente chegou a hora do embarque. Entraram primeiro 
os carros, os RV’s e por último as motos. Depois de amarrá-las bem 
no compartimento de carga, fomos até o solário procurar um lugar 
para armar as barracas. Por termos perdido algum tempo com as 
motos, fomos os últimos a chegar, e o solário estava tomado por 
barracas. Espreme daqui, espreme dali e conseguimos armar as 
nossas. Para evitar problemas com a chuva, a barraca tinha que ficar 
bem esticada, caso contrário, entraria água. No barco ainda teríamos, 
como problema, os fortes ventos que poderiam sacudi-la e até levá-
la. 

Muitas pessoas viajam nesses barcos. No jornal da AMHW 
obtive a informação de que em 1.995 foram transportados 377.685 
passageiros e 103.884 veículos. O valor da passagem de Bellingham 
até Skagway é 246 dólares por pessoa, mais 208 por moto. O barco, 
com 418 pés, 12.350 hp de potência, possui 90 cabinas e tem 
capacidade para 600 pessoas e 150 veículos.  

 

14/06 Passagem interior 

A Passagem Interior é a auto-estrada do sudeste do Alasca 
percorrida por vários navios de cruzeiro e pelo serviço nacional de 
transporte de passageiros, que cruza fiordes de água azul-escura 
cercados de montanhas com os picos cobertos de gelo. Ursos e 
cervos vagueiam pelas praias, focas, golfinhos, leões marinhos e 
baleias brincam na água. As nuvens passam rapidamente pelo céu, só 
perdendo em velocidade para as águias que, depois de um vôo 
aparentemente tranqüilo, lançam-se num rápido mergulho em busca 
de uma presa nas estreitas praias aos pés das montanhas. O cenário e 
a vida selvagem são únicos assim como a passagem. 

O compartimento de carga onde deixamos as motos ficava 
fechado, abrindo por apenas 15 minutos duas vezes ao dia. 
Procurávamos estar sempre presente a cada abertura do 
compartimento para ver se tudo estava em ordem. 

 O barco consome aproximadamente 450 galões de 
combustível por hora e viaja numa velocidade média de 30 km/h, 
fazendo com que a maravilhosa paisagem se mova lentamente. O 
contorno das montanhas por si só já proporciona um belo espetáculo, 
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e isso, acrescido da forte textura dos cedros, do topo das montanhas 
coberto de neve, de algumas pequenas cachoeiras que aparecem com 
freqüência e eventualmente um barco, grupos de golfinhos ou baleias 
complementam a paisagem. Eu me sentia infinitamente pequeno ao 
contemplar a grandiosidade da natureza. 

Aproveitando a viagem tranqüila do barco, algumas pessoas 
alternavam seu tempo lendo, empinando papagaio, jogando cartas ou 
simplesmente conversando. Eu tentava conhecer um pouco mais 
daquela tripulação eclética. Dois americanos que iam ao sul do 
Alasca trabalhar em barcos de pesca animavam a platéia: um com 
uma gaita de boca e outro com um bandolim ditavam o ritmo alegre 
e rápido das músicas country. Tocavam o tempo todo. A Suzana, 
também americana, saltitava ao redor dos músicos e, com 
movimentos leves e o tec-tec do seu sapateado, encantava a todos. 
Algumas pessoas encostavam-se em qualquer apoio e com os olhos 
voltados para o infinito perdiam-se em seus pensamentos. Era o caso 
da Marjorie, uma francesa de olhar meigo e rosto ingênuo que 
escondia uma menina sapeca a fim de aproveitar ao máximo todos os 
prazeres de sua viagem de férias. Todos mesmo. 

O sol mostrou de leve sua face pela manhã, antes que uma 
tênue camada de nuvens cobrisse o céu pelo resto do dia. No final da 
tarde, a chuva veio tirar a tranqüilidade dos aventureiros que estavam 
com suas barracas armadas no solário. 

A neblina, no início ou no final do dia, proporcionava uma 
paisagem aterrorizante e, ao mesmo tempo, encantadora. Era fácil 
entregar-se ao seu fascínio deixando-se levar pelos pensamentos que 
vagavam buscando o sentido da vida e por indagações sobre quem 
somos e para onde vamos.  

No final da tarde, o Clodoaldo veio convidar-me para jantar. 
Fomos ao restaurante do barco. A comida era muito cara. Um 
simples sanduíche custava Us$5,00, um prato de macarrão, 
Us$10,00. Antes de embarcar, eu havia comprado alguns 
mantimentos, entre eles frutas secas, amendoim e barras de chocolate 
para repor as energias e, também, economizar um pouco. As 
refeições no restaurante foram raras. 
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ALASCA 
 
 

“Chegar até aqui é fácil. O difícil é sair e deixar o encanto e a magia desta 
terra maravilhosa.” 
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Antropólogos acreditam que a maior parte do povo nativo do Alasca 
é descendente de caçadores nômades que cruzaram da Sibéria para o 
Norte da América. Os primeiros povos do Alasca foram os esquimós, 
os aleuts e os índios. Os esquimós espalharam-se através das regiões 
norte e oeste, os aleuts fixaram-se principalmente nas ilhas que agora 
levam seu nome: Aleutians. As duas maiores nações indígenas foram 
os Tlingits e os Athabascans, que se espalharam nas regiões sul e 
central. 

Em meados do século 17, forasteiros descobriram a terra que 
os Aleuts chamavam Alyeska, ou A grande Terra. Em junho de 
1.741, o explorador dinamarquês Vitus Bering, liderando uma 
expedição de navegadores russos, navegou da Sibéria à procura de 
qualquer tipo de terra à disposição no leste, cruzando pela primeira 
vez o estreito que levou seu nome. Em 16 de julho, Bering avistou 
terra firme no Alasca. 

A descoberta mais importante de Bering foram as lontras 
marinhas que floresciam nas águas do Alasca. Em 1.745, caçadores 
russos estabeleceram-se nas ilhas Aleutians, e a colonização do 
Alasca teve início. Os russos foram então seguidos por exploradores 
e aventureiros ingleses, espanhóis, e americanos. Mas foram os 
russos que permaneceram e causaram maior impacto no Alasca. Em 
1.784, eles estabeleceram seu primeiro povoado na ilha de Kodiak e, 
em 1.799 expandiram sua conquista até Sitka na costa sudeste do 
Alasca. O domínio russo ficou então firmemente estabelecido. 

A américa russa prosperou sob o governo de Alexander 
Baranof mas, quando a guerra estourou na Europa em 1.820, a 
Rússia teve problemas para defender seu vasto império. 
Comerciantes de peles e baleias começaram a invadir os territórios 
americanos dominados pela Rússia. Quando os lucros do comércio 
de pele diminuíram, o interesse russo pelo Alasca também diminuiu. 

No final da Guerra Civil Americana, o Secretário de Estado 
do presidente Abrahan Lincoln, William H. Seward, ofereceu a 
Rússia 7.200.000 dólares, o equivalente a dois centavos por acre, 
pelo Alasca. A oferta foi aceita, mesmo assim, muitos americanos 
zombaram da compra chamando o Alasca de caixa de gelo e achando 
que fora um mau negócio.  
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Por muitos anos o governo federal deu pouca atenção para 
essa nova posse, até que, em meados de 1.880, foram descobertos 
grandes depósitos de ouro, o que levou milhares de pessoas até o 
Alasca, na chamada Corrida do Ouro. A descoberta em Prudhoe Bay 
da maior reserva de petróleo do país valorizou ainda mais a compra 
de Seward. 

O Alasca é o maior estado em superfície, ocupa um quinto 
da área total do país, mas não fosse o Wyoming seria o de menor 
população. Possui mais de 70 vulcões potencialmente ativos, sendo 
que vários entraram em erupção recentemente. A erupção mais 
violenta do século foi a do vulcão Novarupta em 1.912. O maior 
terremoto registrado atingiu 8.4 na escala Richter no dia 27/03/64. 

 

15/06 Ketchican/Wrangel/Petersburg 

 

Amanhecemos em Ketchican com o céu nublado e uma 
chuva fina. Choveu a noite toda e o Clodoaldo veio acordar-me cedo 
para mudar a barraca de lugar, pois muitos desceriam ali, liberando 
espaço. Como estava chovendo e a barraca da Acampar, bem 
armada, resistira majestosamente aos fortes ventos e à chuva, resolvi 
não mudá-la. O Clodoaldo mudou a dele para uma área coberta, pois 
passara a noite ensopado. 

Ketchican está localizada na ilha de Revillagigedo, no 
sudeste do Alasca. O nome Ketchican é de origem Tlingits e 
significa Riacho do Salmão. Originalmente foi um acampamento de 
pesca indígena e depois centro de abastecimento durante a Corrida 
do Ouro.  

Com a chegada em Ketchican, atrasamos o relógio em uma 
hora. No horário do Alasca, eram 7 horas, e no de Brasília 13 horas, 
6 horas de diferença. Vários aviões de pequeno porte pousavam e 
decolavam ao lado do navio. O avião é o meio de transporte mais 
utilizado no Alasca. Raras são as estradas, pois, com o rigor do 
inverno, o transporte rodoviário é impraticável. Alguns ônibus 
vermelhos, com dois andares, aguardavam ansiosos os turistas para 
um citytour, num típico dia chuvoso em Ketchican, como anunciava 
o agente de turismo. 
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Ao descermos fomos fazer um breakfast. Exorbitantes os 
preços! Em seguida fomos às compras em um supermercado. 

Por volta das 14 horas chegamos a Wrangell.  Como uma 
companhia indesejada e insistente, a chuva fina nos perceguiu na 
breve caminhada pela pequena cidade. 

Wrangell é a única cidade no Alasca que existiu sob o 
domínio de quatro nações: os índios Tlingits, os russos, os britânicos 
e os americanos. Foi importante historicamente como um ponto de 
abastecimento no comércio de pele e na época da Corrida do Ouro. 
Hoje a madeira e a pesca são a base da sua economia. 

Em Wrangell, as casas de madeira seguem um mesmo 
padrão: todas bem arrumadas, com jardins e vasos floridos ao seu 
redor. Alguns meninos vendiam pequenas pedras escuras. A 
curiosidade me fez descobrir que eram pedras de jade. O Alasca 
possui muitos depósitos de jade, chegando a ter montanhas inteiras 
da jóia verde-escura. O jade foi considerado a jóia do estado do 
Alasca em 1.968. 

Um pouco antes das 18 horas chegamos a Petersburg. A 
chuva parava e voltava em seguida. Avistamos várias águias no topo 
de algumas árvores. Petersburg é conhecida como Little Norway. 
Seu nome é em homenagem a Peter Bushman, fundador do primeiro 
acampamento ao redor de sua serraria em 1.897. 

Nas proximidades de Petersburg havia vários morros 
cobertos de neve e, como era verão, a neve derretia formando lindos 
filetes de água que desciam em forma de cachoeira até o estreito 
canal por onde navegávamos. 

Conversando com o Greg e o Koiti, comentávamos os planos 
para Prudhoe Bay.  Eles decidiram viajar juntos, passariam cerca de 
dois meses no México fazendo um curso de castelhano para poderem 
enfrentar a América do Sul e América Central. O Steve iria para 
Anchorage e depois para o sul onde ficaria alguns dias pescando. 
Retornaria por Jasper e Banff, no Canadá, passando pelo mesmo 
caminho que pretendíamos fazer. Entraria nos Estados Unidos pelo 
estado de Utah onde mora. 

O clima não era nada acolhedor, o frio era implacável. No 
dia anterior, quando passei pela porta do banheiro, tomei a seguinte 
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decisão: “Amanhã vou tomar um banho.” Naquele dia, novamente 
passando pela porta do banheiro notei que continuava firme em 
minha decisão: “Amanhã vou tomar um banho.” 

 

16/06 Sitka/Juneau/Haines/Skagway 

 

Acordei às 5h e 30min com os alto-falantes anunciando a 
chegada a Sitka. O azul do céu apareceu prometendo um lindo dia. O 
centro da cidade ficava a 7 milhas do porto. Como a parada foi 
rápida, não tivemos a oportunidade de conhece-lo, circundamos 
apenas as vizinhanças. 

Sitka foi ocupada inicialmente pelos índios Tlingits, que 
deram o nome que significa “Através do Mar” à cidade. Está 
localizada na ilha de Baranof em frente ao Monte Edgecumbe. Foi a 
capital russa do Alasca e o centro de comércio de peles, antes de o 
Alasca ser comprado pelos Estados Unidos em 1.867. Foi capital do 
Alasca até 1.900. Tem na madeira, na pesca e no turismo a base da 
sua economia. Possui muitas construções remanescentes da 
colonização russa. Um vulcão extinto, localizado nas proximidades, 
lembra o monte Fuji no Japão. 

Retornando ao barco, fomos em direção a Juneau, passando 
por estreitos canais da Passagem Interior do Alasca, onde 
observamos várias águias, a ave símbolo dos Estados Unidos. O 
Alasca é o estado que mais possui águias na América do Norte. 

De repente uma nuvem negra nos encobriu anunciando 
chuva breve. O sol da manhã não fora fiel à promessa de um lindo 
dia. As mudanças bruscas no clima são normais. De um céu azul e 
ensolarado para nublado, ou vice-versa, em poucos minutos. Com a 
nuvem vem também o vento fazendo a temperatura cair. As pessoas 
no solário fechavam seus casacos, levantavam as golas, ajeitavam os 
gorros e, embora encorujados, continuavam a observar as belas 
paisagens que passavam lentamente.  

Enquanto conversávamos com o pessoal no solário, veio um 
rapaz avisar que havia na porta da barraca do Clodoaldo uma cédula 
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de 5 dólares, e que ela poderia ser levada pelo vento. Em outro país, 
essa nota já teria sido levada e, com certeza, não pelo vento. 

A viagem de barco é bonita, sem dúvida, mas demorada. 
Passamos tanto tempo descansando que acabamos cansados. Como 
fizéramos uma viagem tranqüila pelos Estados Unidos, às vezes 
penso que teria sido melhor se tivéssemos ido por terra e voltado de 
navio. 

A chegada a Juneau foi maravilhosa. O sol voltou para 
cumprir sua promessa. De longe avistava-se o glaciar Mendenhall, 
um enorme rio congelado. As montanhas cobertas de gelo, os 
glaciares, a vida selvagem intensa e as heranças nativas fazem parte 
dessa grande terra. 

Juneau é a capital e terceira maior cidade do Alasca. Está 
localizada na Floresta Nacional de Tongass entre o mar e uma cadeia 
de picos gelados. Apesar de ser a segunda maior cidade em área, 
possui pouco espaço útil para expansão. Possui muitas construções 
antigas lembrando o velho oeste, contracenando com modernos 
edifícios de vidro. É a única capital dos Estados Unidos que não tem 
acesso por estradas, só é acessível por água ou ar. 

Dizem que Juneau tem apenas 44 dias de sol por ano. Se não 
pegamos um desses dias, pelo menos, durante nossa permanência ele 
mostrou-se esplendoroso.  

Como ficaríamos 3 horas em Juneau, pegamos um citytour 
que passou rapidamente pelo centro da cidade. A cidade é linda, 
seguindo sempre aquele padrão: vasos de flor, casas de madeira e 
várias lojas coloridas cheias de cacarecos para satisfazer o 
consumismo frenético dos turistas. Fomos direto ao glaciar onde 
paramos por 30 minutos. Era um lugar alucinante. Um enorme rio 
congelado e alguns icebergs flutuando no lago que se formava à sua 
base, alimentado por uma bela cachoeira que despejava a água do 
degelo. 

O glaciar Mendenhall está recuando, deixando um pouco de 
espaço útil para expansão da cidade. Em 1.994, tentou-se mudar a 
capital para Anchorage, mas um censo realizado entre os moradores 
não permitiu. 
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Voltando ao barco, desarmamos as barracas e arrumamos 
toda a bagagem nas motos, pois chegaríamos a Skagway às 2 horas 
da madrugada e tínhamos que estar prontos. 

No final da tarde, o comandante avisou pelos alto-falantes 
que havia um grupo de baleias à esquerda do barco. Toda a 
tripulação correu para vê-las. Apesar da distância, foi um espetáculo 
maravilhoso. 

Jantamos no Snack Bar um delicioso macarrão fazendo 
planos para Prudhoe Bay, em companhia do Steve, Koiti e Greg. 

Fui para a sala de tv, onde assisti a um filme e dormi. O 
barco parou em Haines sem que eu sequer percebesse. Ali desceram 
os últimos motociclistas que nos acompanhavam. 

Haines foi originalmente uma vila indígena chamada 
Dtehshuh, que significa “O Fim da Trilha”, e depois tornou-se um 
centro de comércio. Eu pretendia conhecer Skagway e depois 
retornar a Haines, e dali seguir até o norte do Alasca. 

 

17/06 Skagway - Beaver Creek  620 km 

 

Desembarcamos em Skagway às 2h e 30min, após oitenta 
horas de viagem. Em frente ao terminal, encontramos o Frank, um 
americano que, com uma Honda Goldwing, aguardava o embarque. 
Aquele papo de rotina, fotos, etc. 

Apesar do horário, era dia. Não dava para ver o sol, pois a 
cidade é cercada por uma cadeia de montanhas, mas o céu estava 
claro. 

A pequena Skagway parece ter sido tirada de um filme de 
faroeste. É também uma cidade histórica localizada ao norte do canal 
de Lynn. Alguns traduzem seu nome como “Casa do vento norte”, 
outros como “Espírito do vento cruel”. Qualquer tradução mostra 
que o clima é impiedoso. Skagway e a vizinha cidade de Dyea, agora 
abandonada, eram o início das trilhas para a Corrida do Ouro de 
Klondike em 1.880. 
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Depois de uma pequena volta, retornamos ao terminal, pois a 
cidade ainda dormia. O Clodoaldo resolveu juntar-se a ela: pegou seu 
saco de dormir e ajeitou-se no chão. Eu havia dormido 
aproximadamente duas horas na sala de tv do barco e a ansiedade em 
andar no Alasca era tanta que eu não conseguiria dormir. Fiquei 
lendo alguns jornais e atualizando meu diário. 

Para voltar de barco até Haines como havíamos planejado, 
teríamos duas opções: ou retornaríamos às 5 horas com o Colúmbia, 
o navio em que viéramos, ou tomaríamos outro barco às 10h e 
30min. 

Por volta das 6 horas, o Clodoaldo acordou e então saímos 
para conhecer a cidade e tirar algumas fotos. Resolvemos sair dali 
entrando no Canadá e não mais retornando por Haines. 

A fronteira ficava a mais ou menos 30 km. O tempo estava 
nublado e muito frio. Seguimos pela Klondike Highway, uma estrada 
que contorna montanhas cobertas de neve. A paisagem era 
maravilhosa, mas o frio era intenso e impiedoso. Só era suportável 
porque a determinação em atingir nosso objetivo era maior. A 
Klondike Highway segue até Haines Junction onde encontra a Trans-
Alasca. 

Após ter declarado guerra ao Japão em 1.941, o Alasca 
passou a ser um ponto estratégico para os Estados Unidos. Portanto, 
mais de 140.000 soldados foram enviados para defender seu 
território. Para atender a força militar, foi construída uma estrada 
com aproximadamente 2.500 quilômetros cruzando o norte do 
Canadá e indo a Fairbanks. Essa estrada, chamada então de Trans-
Alasca, foi construída em apenas oito meses e é até hoje a única 
ligação por terra ao Alasca. 

Passei o combustível da moto para a reserva, e ainda 
rodamos 79 km para chegar a Carcross, já no Canadá, onde paramos 
para abastecer. Coloquei 23,65 litros no tanque que tem capacidade 
para 24 litros. Não quero nem pensar como seria ficar sem 
combustível naquela região. Ali, alguns pingos de chuva quase 
congelada davam mais sabor à aventura, e se a oportunidade oferecia 
aventura, existia também muita disposição e determinação. 
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Carcross é uma cidade pequena, situada entre os lagos de 
Nares e Bennett. O nome combina as palavras “Caribou Crossing”. 
A cidade espreme-se num estreito entre montanhas, por onde passam 
os caribus na época da migração. Localizada aos pés do monte 
Montana, tem aproximadamente 250 habitantes. 

O cardápio do dejejum foi pão, ovo, lingüiça e café. Após 
vestir toda a roupa de frio e chuva que levávamos, partimos.  

Debaixo de chuva e muito frio passamos por White Horse e 
Haines Junction onde paramos para almoçar. O restaurante, assim 
como as casas da região, possuía lareira e paredes calafetadas para 
tornar o ambiente suportável. 

Alguns minutos depois chegou o texano da BMW vermelha, 
aquele que falava com uma batata na boca, logo após o Steve e em 
seguida a Cristal com a Intruder 1400. Eles desceram em Haines e 
acabamos nos encontrando ali. No Alasca os encontros são 
inevitáveis em função das poucas estradas. A Cristal veio contando 
eufórica que havia visto um urso. De certa forma, senti um pouco de 
inveja, pois ouvi falar tanto em ursos que não via a hora de encontrar 
um pelo caminho. 

Os ursos, conforme soubemos, são abundantes na região. 
Alguns relatos sugerem até técnicas para defender-se deles em caso 
de confronto. Essas técnicas vão desde deitar-se imóvel no chão para 
mostrar-se inofensivo, até o uso de spray paralisante para o caso de 
um confronto cara a cara. Haja spray para deter um animal que, de 
pé sobre as patas traseiras, chega a 3 metros de altura e o peso pode 
ultrapassar os 300 quilos. 

Nos rios que correm no Alasca desaguando na costa do 
Pacífico, os ursos mostram suas habilidades de bons pescadores. 
Parados nas corredeiras, apenas abrem a boca para apanhar os 
salmões que sobem rio acima para desovar, atendendo ao chamado 
do instinto. Os salmões que sobrevivem aos ursos desovam e morrem 
ali mesmo, alimentando o sistema. Milhares de ovas alimentam as 
trutas, também abundantes nesses rios. O salmão sempre foi um 
alimento abundante. Hoje, algumas atividades humanas como a 
mineração, a agricultura e a indústria madeireira tendem a reduzir 
essa abundância. Para nós, no sul do Brasil, o salmão é um prato 
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fino. No Alasca, muitas vezes o encontramos defumado em grandes 
montes, e são usados para alimentar os cães que puxam trenós.  

Por falar em trenó, ele foi o principal meio de transporte e 
acompanhou toda a história do Alasca. Hoje, ainda permanece 
importante em alguns lugarejos, mas é mais utilizado como esporte. 
A corrida de trenós foi adotada como esporte oficial do estado em 
1.972.  

No banquete de reencontro com os amigos não saboreamos 
salmão, apenas um especial: um sanduíche de frango com salada e 
muita maionese. Conversando com nossos companheiros, 
resolvemos viajar juntos os próximos quilômetros. Planejamos 
dormir em Beaver Creak. 

Na saída de Jaines Junction passamos por grandes 
montanhas pedregosas com neve apenas nos sulcos, parecendo 
zebradas. A densa nuvem negra impedia-nos de ver seu pico. 

Andamos aproximadamente 70 km num trecho da Trans-
Alasca em manutenção. Como o inverno é rigoroso, partes da estrada 
são destruídas e reconstruídas no verão. Nas barreiras onde tínhamos 
que parar quando apenas uma pista estava em funcionamento, uma 
pessoa contava o que estava acontecendo, informava a distância do 
trecho em manutenção, pedia desculpas pelo transtorno e solicitava 
atenção ao pilotar. 

A chuva nos acompanhou ainda por um bom tempo, mas 
depois o céu tornou-se azul e o sol, intenso. Até esquentou. 

Em Beaver Creak, às 17h e 30min, horário local, jantamos. 
A temperatura estava agradável. Usávamos simples camisetas. 
Comemos hambúrguer de porco acebolado com purê de batatas, 
acompanhado de molho madeira com milho verde. Não tínhamos 
muita escolha. 

 

18/06 Beaver Creek – Fairbanks  430 Km 

 

Depois de uma pequena passagem pelo Canadá, reentramos 
no Alasca e, apesar de já termos navegado na sua parte sudeste, para 
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nós, a entrada oficial foi nesse local. Foi um momento de muita 
emoção e, como não poderia ser diferente, paramos em frente à placa 
de boas vindas na beira da estrada para tirar fotos, seguindo o ritual 
das principais paradas: procurar o melhor ângulo, preparar a máquina 
fotográfica no tripé, acionar o disparador automático e fazer a pose 
para mais uma foto. Todas as fotos foram especiais, mas esta ainda 
mais, pois documentava nossa entrada no Alasca, a mais de 22.000 
quilômetros de nossas casas e depois de 57 dias de viagem e muitos 
obstáculos.  

Imaginávamos encontrar um Alasca com muito gelo e muito 
frio mas, olhando ao redor, víamos uma paisagem totalmente 
diferente, com muito verde e uma temperatura que, algumas vezes, 
chegava aos 20 graus centígrados. Os poucos dias de verão do 
Alasca não diferem muito do inverno curitibano. 

Separamo-nos dos companheiros de viagem que desceriam 
até Anchorage e seguimos até o coração do estado onde está 
Fairbanks, a segunda maior cidade. Nascida com a Corrida do Ouro, 
é hoje um centro de transporte e negócios, é a base da força aérea e 
do exército americano e possui o principal Campus da Universidade 
do Alasca. Fairbanks está localizada num vale bastante fértil, onde 
são produzidas muitas espécies de grãos e vegetais. Por causa dos 
longos dias de verão, alguns vegetais atingem tamanhos 
astronômicos, como repolhos que chegam a pesar 35 quilos e alguns 
nabos que atingem 90 quilos. O caranguejo típico da região atinge 80 
centímetros de diâmetro.  

Poderíamos desfrutar um luxuoso hotel no centro da 
moderna cidade, nada mais justo como um prêmio pela viagem que 
realizamos, mas isso ira contra o propósito da viagem. Resolvemos 
montar acampamento num camping e sentir de perto o rigor do clima 
alasquiano. Logo depois saímos para um passeio pela cidade. 

Nessa época do ano, o Alasca é tomado por uma infinidade 
de mosquitos que incomodam mesmo quem está coberto de 
repelentes. Em algumas lojas são vendidas pequenas máscaras que 
devem ser colocadas na tromba dos mosquitos para proteger-se da 
sua picada. Pode-se notar que, também no Alasca, as pessoas são 
bem criativas na arte de tirar dinheiro dos turistas. 
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19/06 Fairbanks– Coldfoot  414 km 

 

Pela manhã, fomos a uma revendedora Suzuki. Havíamos 
combinado deixar um bilhete com o nosso endereço na cidade para o 
Greg e o Koiti que deveriam chegar em breve. 

Fomos procurar o grupo que organizava o Primeiro Encontro 
de Motociclistas no Topo do Mundo, do qual participaríamos. 
Esperávamos encontrar uma multidão de motociclistas e o que 
encontramos foi apenas um pequeno grupo de ‘harleiros’. Eles já nos 
aguardavam, pois havíamos enviado um e-mail falando da nossa 
intenção em participar do encontro. Deram-nos a programação e nos 
falaram das condições para participar do grupo. Teríamos que pagar 
200 dólares cada um pela proteção que teríamos no caminho. 
Viajariam escoltados por carros de apoio. Na volta, seriam 
distribuídas camisetas e certificados aos “sobreviventes” da aventura. 
Não era exatamente o que estávamos esperando. 

Decidimos que seria melhor seguir sozinhos. Viajamos do 
Brasil até ali e não precisaríamos de nenhuma proteção além da 
proteção divina, com a qual já contávamos. Ao contrário, sentimos 
que aquele grupo poderia nos atrasar. Eles não eram um grupo de 
aventureiros, mais pareciam vândalos inexperientes. Resolvemos 
seguir nesse mesmo dia até Coldfoot, que ficava na metade do 
caminho para Prudhoe Bay. 

Se dependesse dos conselhos da proprietária do camping, 
nunca sairíamos. Quando ela soube que iríamos de moto até Prudhoe 
Bay, chamou-nos de loucos, disse que seria impossível, pois a região 
era selvagem, inóspita, cheia de perigos, com poucos recursos e que, 
se não fôssemos acompanhados por um carro de apoio, 
possivelmente morreríamos de frio. Acho que ela não sabia com 
quem estava falando. 

Às 16 horas, com os ouvidos cansados das recomendações, 
partimos em direção ao fim do mundo. A estrada que nos levaria até 
lá era a Dalton Highway, uma estrada de cascalho que corta uma das 
regiões mais inóspitas do mundo.  

A Dalton Highway foi construída acompanhando a parte 
norte do oleoduto Trans-Alasca. Foram usadas 32 milhões de jardas 
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cúbicas de cascalho na sua construção inicial. Ela é transitável 
apenas nos meses de verão. No inverno, fica coberta de gelo, assim 
como todo o estado. 

O oleoduto Trans-Alasca foi um dos mais ambiciosos 
projetos de engenharia da história, sua construção foi concluída em 
1.977. Em seus 1.287 km de extensão, em tubos de 1,2 metros de 
diâmetro, mais de dois milhões de barris de óleo cru são levados de 
Prudhoe Bay até o porto de Valdez, no sul do estado. 

Chegamos ao rio Yukon onde uma ponte de madeira com 700 
metros de extensão lançava-se sobre ele unindo suas margens para 
possibilitar nossa passagem. O Yukon, com aproximadamente 3.200 
quilômetros de extensão, é maior rio do Alasca e o terceiro mais 
longo dos Estados Unidos. Após o rio existe um pequeno alojamento 
e uma bomba de gasolina. É o ponto de partida para alguns 
aventureiros que se arriscam a navegar pelo rio. 

Alguns quilômetros depois do rio Yukon, cruzamos a linha 
do Círculo Polar Ártico. Os aventureiros que têm o Alasca como 
objetivo, normalmente vêm até este ponto, tiram uma foto e voltam. 
O nosso objetivo era superar a marca rodando ainda 500 quilômetros 
ao norte, até chegar ao último ponto alcançável por terra antes do 
Polo Norte. 

Depois de rodar 414 km dançando sobre cascalho solto, 
chegamos a Coldfoot. Eram 22 horas. Como saíramos de Fairbanks 
às 16 horas, e as paradas que fizéramos tomaram mais ou menos uma 
hora e meia, mantivemos uma média de quase 100 km/h. Fora do 
asfalto, nossa velocidade média sempre foi alta, primeiro por que 
meu forte sempre foi esse tipo de terreno e o Clodoaldo não ficava 
atrás, e segundo por que dificilmente encontraríamos um radar em 
tais estradas. 

Uma placa na entrada da cidade dá as boas-vindas aos que se 
aventuram a chegar nesse fim de mundo e mostra seus recordes de 
temperatura: em 1.988 foi registrada a máxima de 97 graus 
Farenheit, o equivalente a 37 graus centígrados, e em 1.997 a 
mínima de –82 Farenheit, o equivalente a –63 graus centígrados. 
Coincidentemente há uma diferença entre os dois extremos de 100 
graus centígrados.  
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Por estar localizada acima do Círculo Polar Ártico, as 
estações de verão e inverno são bem acentuadas. O verão começa por 
volta do dia 10 de maio, quando o dia começa a clarear e só vai 
escurecer três meses depois. O oposto acontece por volta do dia 18 
de novembro, quando o sol se põem e só será visto mais de dois 
meses depois. 

A cidade, se assim pode ser chamado esse pequeno mundo 
perdido nos confins da Terra, tem um pequeno, simples mas 
caríssimo hotel, que cobra a bagatela de 105 dólares por um pernoite. 
Tem também um pequeno restaurante e um caminhão pipa que 
fornece gasolina, e nada mais. Coldfoot recebeu esse nome, que 
significa pé frio, em 1.900, quando alguns garimpeiros que subiam 
pelo rio Koyukuk em busca de ouro tiveram os pés congelados, e 
então retornaram a Slate Creek, o nome original do acampamento. 
Coldfoot serviu de base aos garimpeiros que ali se arriscavam à 
procura de ouro, e também aos trabalhadores da construção do 
oleoduto que leva o petróleo de Prudhoe Bay até Valdez.  

Pagar os 105 dólares do hotel seria um desperdício e nos 
privaria de uma experiência ímpar. Mesmo ouvindo que os ursos 
curiosos poderiam nos incomodar, armamos a barraca num campo 
próximo ao hotel.  

Passamos a noite tranqüilos, sem a visita de nenhum curioso. 
O lado bom é que não fomos incomodados, o ruim é que não pude 
rechear estas páginas com atos heróicos e histórias sanguinolentas. 

 

20/06 Coldfoot - PB – Coldfoot  788 km 

 

Às 7 horas da manhã, deixamos a barraca armada em 
Coldfoot e partimos para a etapa final da viagem: seguindo a estrada 
que cruza a Brooks Range, uma cadeia de montanhas cobertas de 
neve, onde estão os picos mais elevados da América. Após a Brooks 
Range, a estrada cruza o Permafrost, uma camada de 
aproximadamente 30 metros, composta por terra, vegetação e gelo. A 
temperatura nessa região, mesmo no verão, é muito baixa, e o ato de 
pilotar uma moto ali é uma aventura desafiadora.  
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O dia estava ensolarado e o céu, azul. De vez em quando, 
enquanto subíamos a Brooks Range, nuvens pesadas pairavam sobre 
a estrada embaçando a viseira do capacete e dificultando a 
visibilidade. A neve, nas encostas das montanhas, proporcionava um 
visual magnífico, mas o frio fazia com que andássemos encorujados 
e com as extremidades congeladas.  

O alto da Brooks Range, apesar da temperatura 
inconveniente, é um lugar especial, paradisíaco, que enche de 
energia quem passa por ele. Avistam-se a quilômetros de distância as 
suaves curvas da estrada que cruza o Permafrost acompanhando o 
oleoduto. Quase em êxtase contemplei a maravilhosa paisagem do 
Topo do Mundo. Sentia-me infinitamente pequeno diante da 
grandiosidade da natureza e, ao mesmo tempo, um gigante por ter 
superado as barreiras que me levaram até aquele ponto. 

Estávamos numa região de vida selvagem intensa, 
freqüentemente encontrávamos rebanhos de caribus, lobos, e outros 
pequenos animais que não pude identificar. Os tão esperados ursos 
não apareceram. No céu era comum avistar águias sobrevoando a 
região. Passamos por alguns lagos que ainda estavam congelados, 
havendo água apenas em suas bordas. 

Finalmente chegamos a Deadhorse, que significa Cavalo 
Morto. O nome dá uma idéia de fim da trilha, e era. A cidade só 
existe para abrigar as pessoas que trabalham na extração de petróleo. 
Eles trabalham uma ou duas semanas em jornadas de 12 horas, 
depois voam para Fairbanks ou Anchorage. Também abriga os 
poucos turistas que buscam aventuras por ali no verão. 

As companhias de turismo em Fairbanks vendem um pacote 
que traz um grupo de pessoas de avião para conhecer a região. 
Passam a noite e voltam então pela Dalton Hw com carros especiais. 
Enquanto isso, outro grupo vem com os carros, visita a cidade e volta 
de avião. 

O cenário é calmo e nunca muda, possui apenas um enorme 
complexo com refeitório e dormitórios e, nos dias claros de verão, 
apenas os picos gelados da Brooks Range são visíveis ao sul. No 
restante do ano, a região é totalmente coberta de gelo e apenas alguns 
veículos especiais andam sobre ela. 
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Dentro de Deadhorse está Prudhoe Bay. Na sua entrada, uma 
cancela proíbe a passagem de estranhos, mas as marcas no chão 
mostram que não seríamos os primeiros a ultrapassá-la. E nós, é 
claro, não chegamos até aquele ponto para sermos barrados por uma 
simples cancela. 

Entrando em Prudhoe Bay, em frente à única placa com o 
nome da cidade, lá estávamos nós, às margens do Mar Ártico, 
preparando o arsenal fotográfico para registrar a nossa visita.  

Com o sentimento de ter vivido a vida toda preparando-me 
para chegar àquele local, tirei um momento para reflexão. Peito 
inflado, carregado de toda a energia do local, tal qual um vulcão 
prestes a entrar em erupção. Em seguida, um sentimento de paz, 
tranqüilidade e amor me dominou. Passou pela minha memória a 
imagem dos amigos, dos preparativos para a viagem, dos problemas 
que enfrentei, das pessoas que conheci e das experiências que 
experimentei durante a viagem. O Alasca difícil e inóspito como nos 
foi apresentado fora vencido com mais facilidade do que 
esperávamos. 

Entre os pensamentos me veio uma pergunta: e os tão 
falados ursos? É difícil o aventureiro que não deparou frente a frente 
um enorme urso no meio do caminho, e então, num ato de heroísmo, 
capturou-o e, em meio a muita luta e muito sangue, acorrentou-o a 
uma história apavorante nas páginas de seu livro. Ou os ursos 
estavam todos presos nesses livros, ou não me quiseram mostrar o ar 
da graça.  

Meus sentimentos oscilavam. Pensei que a emoção ao chegar 
a Prudhoe Bay, que era meu tão sonhado objetivo final, seria 
diferente, talvez mais intensa. Senti o sabor da vitória por ter 
atingido o último ponto alcançável por terra antes do Pólo Norte, 
mas me questionei se valera a pena chegar ali: “O que é que estou 
fazendo aqui, num lugar tão distante, sem muita coisa interessante 
para ver ou fazer?” A resposta não importa, o que importa foi ter 
alcançado meu objetivo! Nada mais! Mesmo assim, um sentimento 
de que alguma coisa estava faltando me dominava, e por mais que 
tentasse, não descobria o que era. 

Restava-nos agora o difícil retorno. A qualquer lugar que se 
vá, quando chegamos ao ponto mais distante e então começamos a 
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voltar, já não vemos mais a hora de chegar em casa, mesmo que isso 
se dê por um caminho diferente. Se já estávamos andando numa 
média horária bastante acelerada, imaginem voltando. Cruzamos 
novamente o Permafrost e a Brooks Range, agora sem dar muita 
atenção a eles. 

Chegamos a Coldfoot às 22 horas, onde encontramos os 
harleiros que vinham de Fairbanks. Levaram 12 horas para fazer o 
trecho que fizéramos em 6. Estavam em 20 motos e com 5 carros de 
apoio. Devem ter conversado com a proprietária do nosso camping. 
Não acreditaram que já tínhamos ido e voltado a Prudhoe Bay. 
Realmente não tinham o mesmo ritmo de viagem que nós. 

 

21/06 Coldfoot – Fairbanks  414 km 

 

Velocidade média entre 100 e 120 km/h, lá estávamos nós 
dançando sobre o cascalho solto, sem dar atenção ao perigo. 
Passamos novamente pelo Circulo Polar Ártico e logo depois 
encontramos o Greg e o Koiti que estavam subindo. Eles 
encontraram nosso bilhete na revendedora Suzuki e estavam 
acampados no mesmo camping que nós em Fairbanks. Após o 
rápido encontro despedimo-nos pois nós já estávamos retornando e 
eles ainda ficariam alguns dias ali. 

Continuando, paramos no alojamento ao lado do rio Yukon 
onde tivemos uma agradável surpresa: encontrar um grupo de 
brasileiros. Um casal que morou em São Francisco e agora voltaria 
para o Brasil, mas antes de retornar, na companhia dos pais, 
resolveram conhecer o Alasca. É sempre bom encontrar conterrâneos 
quando estamos distantes de casa, nos sentimos mais confortados. 

Retornamos a Fairbanks depois de enfrentar os 1.600 km de 
ida e volta até Prudhoe Bay, com o sentimento de dever cumprido, 
pois atingíramos o nosso objetivo. Restava agora o longo caminho da 
volta. Para chegar até ali tínhamos um roteiro único, detalhado e bem 
definido, mas, para a volta, várias alternativas se apresentavam. Até 
então, em função do tempo que eu tinha disponível, pois minhas 
férias estavam no fim, eu pretendia voltar por Vancouver, passando 
antes por Jasper e Banff, no centro do Canadá. As outras alternativas 
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previam passar por Miami e dali Venezuela, Recife, Manaus ou São 
Paulo. Estas, para mim, estavam descartadas. 

O Clodoaldo sempre frisou que tínhamos o compromisso de 
ir juntos até o Alasca, mas a volta sempre ficou em suspense. Em 
Fairbanks, paramos num shopping, onde ele me disse:  

-“Bom, achei o tipo de shopping que eu estava procurando! 
Vou ficar aqui umas duas horas comprando alguns presentes. 
Podemos nos encontrar depois no camping. Com relação a volta, 
gostaria de aproveitar um pouco mais, rodar no máximo até às 16 
horas e depois parar num camping ao lado de um lago onde quero 
andar de canoa. Pretendo ir até Miami e de lá pegar um cruzeiro 
para retornar ao Brasil”. 

Eu interpretei essa colocação como: “Foi bom viajar com 
você. De agora em diante, cada um por si”. Afinal, dois meses 
convivendo com uma pessoa diariamente, vinte e quatro horas por 
dia, chega a hora em que um cansa da cara do outro. Precisávamos 
um do outro para chegar até Prudhoe Bay, agora . . . 

De volta ao camping, a preocupação da proprietária: 

 - Eu não disse que vocês não chegariam a Prudhoe Bay? O 
que aconteceu com seu amigo? Como ele está? 

Não parava de fazer perguntas. Então, tentando contê-la eu 
disse: 

 - Calma! Calma, Senhora! Está tudo bem! Fomos a 
Prudhoe Bay e de lá já voltamos! Meu companheiro está bem, ele 
está vindo aí!  

Ela não acreditou. Na verdade, nem eu estava acreditando. 

Tomei um banho tranqüilamente e arrumei a bagagem 
enquanto pensava no que faria. Para mim era complicado, pois só 
tinha tempo para voltar até Vancouver, mesmo sendo a alternativa do 
Clodoaldo muito mais atraente. 

Analisei o roteiro, até Miami eram mais de 9.000 
quilômetros e eu tinha apenas dez dias para percorrê-los. Teria que 
fazer uma quilometragem média muito alta por dia, além de contar 
com a sorte. A sorte sempre esteve ao meu lado, mas será que nesse 
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ritmo ela conseguiria me acompanhar? Uma simples troca de óleo 
poderia causar um atraso considerável. Não era uma alternativa 
muito segura, pois já havíamos rodado muito e as chances de termos 
problemas mecânicos aumentavam, não era uma boa hora para 
arriscar e muito menos para nos separar.  

Eu ainda pretendia passar pelo Parque Nacional Denali - não 
dá para ir a Roma e não ver o Papa - e para isso teria que andar mais 
500 quilômetros.  

Debatia-me diante de duas opções: ou fazia uma viagem 
mais tranqüila até Vancouver, ou desceria até Miami numa corrida 
alucinante. Mas, por qualquer das alternativas, já estava imaginando-
me sozinho, pois não tinha tempo para acompanhar o ritmo sugerido 
pelo meu companheiro. Analisei os prós e os contras e tomei uma 
decisão. 

O Clodoaldo voltou e, após pensar melhor sobre sua decisão, 
disse que seria mais seguro se viajássemos juntos. Ele relembrou que 
as motos já estavam bem rodadas, o que aumentava as 
probabilidades de acontecer algo que pudesse atrasar o nosso retorno 
e, se nos separássemos, seria pior. 

Como eu já tinha estudado o assunto e tomado minha 
decisão, coloquei-a a ele: 

- “Eu vou sair amanhã às 6 horas da manhã, vou até o 
Parque Nacional Denali, seguirei pelo Canadá passando por Jasper 
e Banff e irei até Miami. De lá despacharei a moto e tomarei um 
avião até São Paulo. Isso tudo em 9 dias, fazendo uma média diária 
superior a 1.000 quilômetros”. 

Como quem diz: “Se quiser voltar comigo, vai ser assim!” 

O Clodoaldo concordou com a idéia mas, ao invés de ir ao 
Denali, queria ir à cidade de Norte Pole, uma pequena cidade 
próxima a Fairbanks, conhecida como a Cidade do Papai Noel.  

Combinamos então que cada um seguiria seu caminho e nos 
encontraríamos, à noite, em White Horse, num hotel na entrada da 
cidade. Se houvesse qualquer contratempo, como tínhamos um 
roteiro detalhado passando por Jasper e Banff, assinalamos as 
cidades onde pernoitaríamos e então tentaríamos nos encontrar 
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sempre num hotel na entrada da cidade. Ainda teríamos o rádio e sua 
irmã Cristiane como contato. A Cristiane era a única pessoa que 
estava sabendo da divisão dos roteiros. Através dela um saberia onde 
estava o outro. 

 

22 e 23/06 Fairbanks -Denali - Fort Saint John 2850 km 

 

No dia 22 de junho de l.997, às 6h e 30min, saí em direção 
ao Parque Nacional Denali, parando para abastecer às 6h e 48min. O 
Clodoaldo ainda ficou no camping, sairia mais tarde em direção a 
Norte Pole.  

O dia estava nublado. Nuvens escuras envolviam o monte 
Denali como se estivessem protegendo-o da objetiva da minha 
máquina fotográfica. O monte Denali, também conhecido como 
McKinley, é a montanha mais alta da América do Norte com 6.096 
metros de altitude, e é a peça central do parque mais visitado do 
mundo. Apesar de estar quase sempre encoberto por nuvens, é 
visível a centenas de quilômetros. Denali é o nome indígena do 
monte que significa “o maior”. Devido ao seu tamanho, afeta o clima 
local. Ao seu redor fica o Parque Nacional Denali. Dentro do parque, 
apenas os ônibus de transportes podem trafegar para não perturbar a 
paz do local. 

Tentei pegar um ônibus para conhecer o interior do parque, 
mas os passeios tomariam o dia todo e infelizmente, eu não tinha 
tempo. Entrei apenas na estrada que é liberada para carros. Saí de 
Roma vendo o Papa apenas de longe. Se o Alasca mostrou-se 
maravilhoso, o Parque Nacional Denali, muito mais. As paisagens 
que surgiam a cada curva pareciam pinturas artísticas. As palavras 
não são suficientes para descrevê-las. Para se ter uma idéia da beleza 
é preciso contemplar de perto. 

Para retornar, saindo do parque, andei 200 quilômetros pela 
Denali Highway, uma estrada de terra muito bonita que acompanha 
uma cadeia de montanhas coberta de gelo, bem no centro do Alasca. 
Como não poderia ser diferente, tomei muita chuva. 
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Tomar chuva de moto no Alasca não é como tomar chuva 
num país tropical. A temperatura que normalmente é baixa, com a 
chuva, cai ainda mais. Enquanto pilotava, deixava os pés e as pernas 
bem próximos do motor tentando aproveitar ao máximo o seu calor. 
Foram necessárias várias paradas para aquecer as mãos e tomar o 
chocolate quente que eu levava na garrafa térmica. É este tipo de 
obstáculo que dá mais sabor à aventura. 

Dei meu adeus ao Alasca meio a contragosto. Eu gostaria de 
ficar mais tempo e explorar mais aquela região tão encantadora, 
infelizmente não era possível. Apesar de ter atingido o meu objetivo, 
o sentimento de que algo estava faltando me acompanhava. 
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CANADÁ 
 

 

“Tão intenso quanto o frio é o calor humano no coração dos 
canadenses.” 
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O Canadá é o segundo maior país do mundo, perdendo em extensão 
apenas para a Rússia. Tem grandes lagos, altas montanhas, pradarias 
e florestas, onde se encontra o bordo, a árvore cuja folha é o símbolo 
canadense. Foi descoberto pelos ingleses em 1.497, mas foram os 
franceses que iniciaram a colonização onde hoje é Quebec, no ano de 
1.554. Em 1.717 os ingleses começaram a se instalar ao redor do 
lago de Ontário. Ingleses e franceses lutaram por muitos anos pela 
posse do país até que em, 1.759, os ingleses dominaram Quebec e, 
alguns anos depois, um tratado de paz reconhecia o controle 
britânico sobre o país. Os colonos franceses conseguiram preservar 
seus direitos sob a tutela britânica, inclusive manter sua língua, 
costumes e leis. As línguas oficiais são o inglês e o francês. Apenas 
em 1.931 o Canadá conseguiu sua independência completa da coroa 
britânica. 

Na fronteira com o Canadá e em algumas paradas que fiz, 
quando a estrada estava temporariamente interditada para 
manutenção, informaram-me que o meu companheiro estava 
aproximadamente duas horas na minha frente. Fui acelerando forte 
para alcançá-lo. 

Rodei até às 24 horas, quando cheguei a White Horse onde 
havíamos combinado nos encontrar. Nos dois únicos hotéis da 
entrada da cidade, o Clodoaldo não se encontrava. Próximo aos 
hotéis havia uma boate, onde parei pensando em comer alguma 
coisa. Fui até a porta. Tocava música country e estava cheio de 
gente. Não me agradei muito do lugar. Fui até o posto de gasolina 
onde aproveitei para fazer um lanche. Tentei localizar meu 
companheiro de jornada pelo rádio, mas não fui feliz. O rádio tem 
pequeno alcance, aproximadamente dois quilômetros e, 
provavelmente, o dele estava desligado. Falando com a pessoa que 
estava no caixa, ela me disse que ele havia passado por ali, mas não 
sabia se ele estava na cidade ou havia seguido em frente. Uma moto 
azul totalmente carregada e com um motociclista vestido de 
vermelho é facilmente notada. 

Enquanto lanchava, analisando o mapa, vi que a 150 
quilômetros dali ficava outra pequena cidade. Achei que o 
Clodoaldo, como estava com uma pequena dianteira, pudesse ter ido 
até lá. Terminei meu lanche e como, apesar do horário, o céu estava 
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claro e eu não me sentia cansado, resolvi continuar. Paguei a conta 
com cartão de crédito exatamente à 1h e 01min e saí de White Horse. 

Nessa região, a essa época do ano, por volta das 23 horas o 
sol se esconde deixando o céu numa indecisão, sem saber se escurece 
ou não, até que por volta da 1 hora ele desponta novamente na linha 
do horizonte. O dia termina atropelado pelo outro que já começa, 
dando a falsa impressão de que estamos descansados e com energia 
suficiente para enfrentar os novos desafios do dia que começa.  

A cidade era muito pequena e não tinha hotéis, como um 
pouco mais adiante havia outra, resolvi continuar. Agora sentia-me 
realmente sozinho, pois não sabia onde estava o Clodoaldo. 

O cansaço então começou a dar seus sinais. Depois de 24 
horas e mais de 1.850 quilômetros rodados sem dormir, manter os 
olhos abertos, mesmo à luz do dia, não era fácil. Sentia-me como um 
zumbi. Uma pequena parte do meu cérebro lutava para me manter 
acordado, enquanto a outra me condenava por eu estar naquela 
situação desesperadora. Não havia hotéis e a região era inóspita e 
selvagem. Quando parava a moto era atacado por uma nuvem de 
impiedosos mosquitos. E nenhum deles usava a tal máscara de 
proteção. Se resolvesse armar a barraca para descansar, o que não 
fosse sugado pelos mosquitos serviria de banquete para os ursos. A 
solução era continuar. 

Constantemente passava por placas na beira da estrada 
alertando: não dê comida aos ursos, pois o prato principal pode ser 
você. A cada placa sentia um arrepio na coluna e a sensação que me 
invadia era a de que em breve iria para o chão e seria disputado por 
um bando de ursos famintos. Imagino que um prato brasileiro, quase 
no Polo Norte, seria bem disputado.  

Às 7h e 01min cheguei a Watson Lake, com os olhos 
cristalizados, sem saber exatamente se estava acordado ou estava 
sonhando. Parei em uma lanchonete onde fiz uma refeição bastante 
pesada, padrão norte-americano, com ovos mexidos, bacon, lingüiça 
e panqueca, acompanhado de um café preto forte e muito quente.  

Dei uma pequena volta pela cidade procurando um lugar 
para descansar, mas uma parte de mim, que não via a hora de chegar 
em casa, convenceu-me a continuar. 
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Os próximos 500 quilômetros foram por uma região serrana 
com muitas curvas. Procurei manter um ritmo rápido, mas, em 
função do cansaço, não conseguia. Quando percebia, estava andando 
a menos de 50 km/h. Por um lado era bom, pois nessa velocidade, os 
riscos de uma queda eram menores, por outro, levaria uma 
eternidade para sair dali. Parei várias vezes para lavar o rosto e tentar 
despertar um pouco e, em cada parada, era atacado por uma nuvem 
de mosquitos impiedosos. O consolo que me restava é que pareciam 
estar gostando de mim. 

Eu seguia pela Trans-Alasca, cortando uma região inóspita, a 
região do Yukon. Placas na beira da estrada orientavam como agir ao 
contato com ursos e alertavam para a passagem descuidada de 
animais sobre a pista. Era comum encontrar lojas vendendo adesivos 
e até diplomas com frases do tipo: “Eu percorri a Alaska Highway e 
estou vivo”. 

Às 11h e 13min almocei em Muncho Lake, uma pequena 
cidade às margens de um grande lago. Após o almoço, descansei 
hipnotizado pela maravilhosa paisagem do lago verde esmeralda, 
tendo ao fundo uma cadeia de enormes montanhas cobertas de 
cedros e com os picos nevados. Esses elementos, se não forem o 
assunto principal das fotos tiradas na região, servem como pano de 
fundo. Por vezes eu ficava em dúvida se o que eu via era real ou eu 
estava imaginado. A beleza desse lugar não se traduz em palavras, 
não se descreve. Todos os elementos estão integrados em perfeita 
harmonia. E onde a natureza se mostra soberana. 

Cheguei a Fort San Nelson às 14h e 30min - a exatidão nos 
horários foi obtida nos extratos do meu cartão de crédito. 

O pneu traseiro da moto já estava no fim, precisava ser 
reposto. A estrada não era muito boa. Em muitos trechos não tinha 
pavimentação e sim muitas pedras e buracos, e eu não poderia 
vacilar. Procurei um pneu nas duas revendedoras da cidade, uma 
Yamaha e outra Honda, mas não encontrei. Enquanto lanchava, 
decidi continuar até Fort Saint John que ficava a 387 km. Seria um 
bom lugar para dormir e, talvez, encontrar um pneu. 

Às 18h e 30min, a 40 km de Fort Saint John, completamente 
tomado pelo cansaço, após rodar 2.850 quilômetros em 36 horas, 
passei por um ótimo motel. O preço? 55 dólares canadenses! Era um 
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pouco mais do que eu pretendia gastar, mas ficaria ali, não importava 
o preço. Precisava descansar. Tive forças para tomar um rápido 
banho e, em seguida, apaguei.  

 

24/06 Fort Saint John - Grand Cache 524 km 

 

Acordei após 14 horas de sono profundo, meio atordoado, 
sem noção de quanto tempo havia se passado e do lugar onde eu 
estava. Aos poucos fui recuperando os sentidos. Fazia um lindo dia. 

Em Fort Saint John encontrei, na terceira loja em que fui, 
um pneu por 87 dólares canadenses. Um bom preço. No Brasil 
pagaria pelo mesmo pneu o equivalente a 200 dólares. O ideal seria 
comprar também uma câmara-de-ar, mas não encontrei.  

Eram 11h e 02min e, como não consegui uma câmara-de-ar 
nova, resolvi procurar uma borracharia, pois com as ferramentas que 
eu tinha, corria um grande risco de ter problemas durante a troca. 

A uns 200 metros de onde comprei o pneu, havia uma. Tirei 
a roda da moto, entreguei-a ao borracheiro que a colocou em uma 
máquina e desmontou o pneu facilmente. Para montar não foi tão 
fácil assim, ele era uma pessoa daquelas que não aceita opinião. Não 
foi fácil controlar-me quieto ao seu lado enquanto ele tentava montar 
o pneu. Finalmente ele conseguiu. Coloquei a roda na moto e, por 
educação, perguntei o preço, pois achei que ele não cobraria nada. 
Antes tivesse ficado quieto e saído de fino. Com a maior cara de pau 
ele cobrou 30 dólares. Pelo menos eu estava com o problema 
resolvido. 

Nessa região as motos dão lugar aos quadriciclos e às motos 
de neve. Poucos se aventuram a rodar sobre duas rodas. 
Consequentemente, é muito difícil encontrar peças de reposição, o 
que me preocupava, pois além do pneu, notava um acelerado 
desgaste na coroa e corrente. Para quem não tem pressa, não há 
problemas pois, num prazo de dois ou três dias, chega em qualquer 
cidade do Canadá ou Estados Unidos uma encomenda por avião. 
Como eu não tinha tempo para esperar, tinha que arriscar e 
continuar. 
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Tentei ligar para a Cristiane, saber do Clodoaldo e tentar um 
encontro em Jasper ou Banff, mas não consegui. 

Minha intenção era chegar a Jasper até o final da tarde e, 
conforme as informações que obtive, levaria aproximadamente 4 
horas, passando por Grand Cache. 

Passei pelas cidades de Dawson Creek, Grand Praire e fui 
em direção a Grand Cache. Depois de rodar uns 40 quilômetros após 
Grand Praire, a moto entrou na reserva e, logo em seguida, passei 
por uma placa informando que o próximo posto ficava a 140 km. A 
solução foi voltar a Grand Praire para abastecer. Estava numa região 
de poucos recursos. 

A 20 km de Grand Cache, num trecho da estrada que estava 
em manutenção, ao passar por um buraco, o pneu furou. Senti aquela 
sensação do estou ferrado. Eu tinha uma câmara-de-ar de reserva, 
mas não tinha como enchê-la.  

Um bom momento para entrar em pânico, mas como se tudo 
estivesse sobre controle, calmamente tirei toda a bagagem da moto, 
desmontei o pneu e troquei a câmara-de-ar. O borracheiro havia 
montado o pneu com a câmara-de-ar dobrada, e com a pancada no 
buraco ela rasgou na dobra.  

Fiquei aguardando uma carona para ir até Grand Cache. De 
repente, passou um enorme caminhão que dava manutenção na 
estrada. Assim fiquei conhecendo seu motorista, o Tim. Por sorte, no 
caminhão tinha um compressor de ar com o qual pude encher o pneu. 
O Tim, muito atencioso, esperou até que eu colocasse o pneu de 
volta na moto. Quando estava quase terminando, ouvi um chiado. A 
câmara-de-ar estava furada, ou eu furei-a ao montar na roda. Lá vou 
eu novamente tirar e desmontar o pneu. Com um remendo a frio 
tapei um furo e antes de montar o pneu resolvi enchê-la para 
verificar se não havia outro. Como a pressão do ar do caminhão era 
muito forte e havia mais um furo, ao encher ela rasgou-se. Agora eu 
estava num mato sem câmara-de-ar.  

O Tim ofereceu-me uma carona até as proximidades da 
cidade. Deixei a moto sem a roda traseira na beira da estrada e 
carreguei toda a bagagem no caminhão e fomos até um ponto onde 
estavam concentradas algumas pessoas que trabalhavam na estrada. 
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Eram 22 horas, final de expediente, e elas aguardavam condução 
para retornar à cidade. Havendo ali um belo carro esporte, o Tim me 
disse para colocar minhas coisas nele. Logo em seguida, chegou a 
proprietária do carro. A Trish, uma linda moça, muito simpática e 
cativante, primeiro olhou espantada para a bagagem que tomava 
conta do seu carro, sem saber o que estava acontecendo, mas depois 
de conversar com o Tim, veio sorridente em minha direção. 

Se existe uma pessoa ideal com quem viver um sonho de 
uma noite de verão no Canadá, estava ali, bem a minha frente. Olhos 
claros e cintilantes, um sorriso cativante, um rosto de princesa e pele 
aveludada. Ela era  natural de Toronto e veio para Grand Cache 
fugindo da agitação e dos problemas da cidade grande. Inicialmente 
trabalhava como garçonete num Pub, depois conseguiu o emprego de 
motorista na empresa que dá manutenção nas estradas. Sua função 
era levar suprimentos aos trabalhadores.  

Chegando a Grand Cache, fomos para o camping Marv 
Moore, onde paguei 10 dólares para passar a noite. A Trish ajudou-
me gentilmente a montar a barraca e a descarregar a bagagem. 
Depois fomos ao Pub onde ela trabalhou, para comer alguma coisa. 
Algumas pessoas com quem conversei disseram-me que dificilmente 
encontraria uma câmara-de-ar para moto na cidade, pois ali não 
existiam motos. Eu não podia perder as esperanças.  

Apesar dos problemas e da incerteza em resolvê-los tão 
facilmente, considero que este foi um dia proveitoso: em função dos 
problemas que tive, conheci pessoas muito simpáticas e atenciosas. 
Tive uma noite agradável.  

 

25/06 Grand Cache – Banff  500 km 

 

Acordei cedo, teria um longo dia pela frente. Do camping até 
o centro da cidade onde estavam as lojas a distância era de 
aproximadamente 3 quilômetros. Para sair a pé com uma roda na 
mão não seria muito fácil. Quando eu estava saindo do camping saía 
um motorhome. Pedi carona. Era um casal na faixa dos sessenta 
anos. O senhor me disse que não daria carona, pois o carro estava 
lotado. Então só me restou seguir a pé. Logo em seguida, 
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provavelmente uma dor na consciência fez o amável casal voltar e 
levar-me até a uma loja de acessórios para carros. A senhora foi para 
dentro do motorhome deixando-me o lugar na cabina. Foi a primeira 
carona do dia. 

Na loja de acessórios não havia a câmara-de-ar de que eu 
precisava. Indicaram-me outras lojas. Saí a pé pela cidade passando 
em todas as lojas que trabalhavam com pneus, até que em uma delas 
consegui uma câmara-de-ar, não na medida de que eu precisava, mas 
um pouco maior, provavelmente de algum carro antigo. Não havia 
outra solução, acabei comprando essa mesma. Montei-a no pneu, 
enchi-o e aguardei um pouco para ver se não havia nenhum 
vazamento. 

Havia pouco movimento de carros na estrada. Depois de 
meia hora, consegui uma carona com uma pessoa que ia na direção 
para onde a moto estava, só que até a metade do caminho. Fui até lá. 
Parei na beira da estrada  e, por sorte, em pouco tempo consegui 
outra carona. 

Depois de colocar o pneu, fui até o camping, coloquei a 
bagagem na moto, despedi-me da Trish que acabara de acordar e 
segui viagem.  

Andei mais ou menos uma hora e tive um novo problema, 
arrebentou o engate da corrente. Com meu canivete conserta-tudo e 
um pedaço de arame consegui emendá-la e andar uns 5 quilômetros, 
até arrebentar novamente. E assim foi, de 5 em 5 quilômetros eu 
parava, pegava a corrente que voava para trás, consertava e andava 
mais um pouco. Até que a corrente arrebentou e embolou-se no 
pinhão destruindo o suporte que a envolve. Com muito custo 
consegui tirá-la, mas esses consertos que só agüentavam 5 
quilômetros não estavam satisfazendo. 

Foi então que parou uma van. Era um casal com um filho 
recém-nascido e um cachorro. Bob Brost me ofereceu carona até a 
cidade de Hinton, onde eu poderia comprar uma emenda de corrente. 
Enquanto íamos até Hinton, o Bob pediu que sua esposa Anne 
ligasse pelo celular para a empresa onde ele trabalhava e avisasse 
que ele chegaria um pouco mais tarde. Não entendi por quê, eu não 
queria atrapalhar.  
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Chegando na cidade, primeiro fomos até a casa do Bob onde 
ele deixou a esposa, o filho e o cachorro. Convidou-me para entrar e 
conhecer sua casa. Disse-me que, se eu precisasse, poderia passar a 
noite ali, ele tinha um pedaço de urso no congelador e, se eu 
resolvesse, à noite faríamos um churrasco. Nunca comi um churrasco 
de urso, seria uma ótima oportunidade, mas eu não podia perder 
tempo.  

Depois de deixar a família do Bob em casa, fomos até uma 
loja onde encontramos uma emenda para a corrente. O Bob era 
motorista de ônibus e trabalhava para uma empresa levando seus 
funcionários da cidade até a fábrica. Tinha uma bela casa e um carro 
do ano. Ele fez questão de levar-me até onde estava a moto. Esperou 
que eu terminasse o conserto e acompanhou-me por um bom tempo, 
para ver se corria tudo bem. 

Na entrada de Hinton, acenei para o Bob e segui meu 
caminho. 

Em todas as paradas e a todas as pessoas que de alguma 
forma me ajudaram, contei minha história. Minha inabilidade com a 
língua inglesa por vezes passava despercebida, a ponto de uma das 
pessoas com quem peguei carona me perguntar de que parte dos 
Estados Unidos eu era. Isto para mim foi o máximo, não por ser 
confundido com um americano, mas por alguém achar meu inglês 
tão bom assim.  

O problema da corrente ficou resolvido, inclusive comprei 
duas emendas de reserva. Mas agora surgia outro. Comecei a ouvir 
um assobio estranho no motor. Parei para verificar e notei uma poça 
de óleo em baixo da moto. Na última vez em que a corrente 
arrebentara enrolando no pinhão, ela acabou serrando o bloco do 
motor e, pelo buraco jorrava óleo. A solução paliativa que encontrei 
foi tapar o buraco com durepoxi. Não estava certo de que 
funcionaria, mas tinha que tentar. Eu levava um litro de óleo de 
reserva, então coloquei-o no motor e voltei até Hinton.  

Na cidade procurei alguém que fizesse uma solda para tapar 
o buraco, mas ninguém fazia esse tipo de serviço. Como eu estava 
tendo uma série de problemas, até pensei em abandonar a moto e 
voltar de carona, ônibus, avião ou qualquer outro meio. Mas, antes 
de chegar a este extremo, resolvi persistir mais um pouco. Isso 



 

 215 

lembrou-me de que, para chegar ao destino é preciso enfrentar 
obstáculos e que, em vez de nos entregarmos ao desânimo, devemos 
tirar ensinamentos da experiência vivida. Voltei à loja onde havia 
comprado a emenda da corrente. Lá uma menina muito esperta e 
atenciosa, que me atendera anteriormente, queria de qualquer forma 
me ajudar: pegou o telefone e fez várias ligações tentando encontrar 
quem pudesse resolver meu problema. Mas, infelizmente, não 
consegui nenhuma solução milagrosa.  

Pensei então em comprar mais durepoxi e seguir viagem 
assim mesmo. A loja onde eu estava não tinha, então a menina 
esperta ligou para a Bumper e Bumper, uma loja de ferramentas. 
Disse que mandaria lá um gringo à procura de Epoxy e pediu que 
tivessem um pouco de paciência, pois o tal gringo não falava inglês 
muito bem. Eu, que ainda estava sentido a glória do elogio recebido 
anteriormente, recebi aquilo como um balde de água fria na cabeça. 

Às 16h e 46min saí da Bumper e Bumper. Meu objetivo 
nesse dia era passar por Jasper e Banff e chegar até Calgary.  

Entrei em Jasper às 17h e 30min. A estrada entre Jasper a 
Banff é maravilhosa. Acho que é a estrada mais bonita do mundo. 
Passa por lindas cidades como Icefield e Lago Louise, e também por 
vários lagos maravilhosos. Todo o desgaste que tive em função dos 
problemas era compensado pelas maravilhosas paisagens ao longo da 
estrada. Pareciam figuras de um calendário de inverno.  

O Alasca e o norte do Canadá foram privilegiados com 
milhares de lagos predominantemente na cor verde esmeralda, que 
contrasta com o azul do céu e a forte textura das montanhas cobertas 
de neve, fazendo com que mesmo os mais insensíveis entreguem-se 
ao seu encanto. A água, em qualquer forma ou volume que se 
apresente, quer no mar, num rio ou num lago, mesmo em pequena 
quantidade, é um elemento que complementa e torna encantadora 
qualquer paisagem, e nessa região ela é abundante. 

Além da beleza, a vida é selvagem intensa, e a estrada 
avança dividindo a região ao meio. Ocorriam muitos acidentes, 
principalmente com a passagem sem pressa e descuidada dos alces, o 
que resultava na morte dos animais e até na morte dos condutores 
dos veículos. Então as estradas foram cercadas por telas de metal e 
foram construídos túneis para permitir a passagem dos animais, o 
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que acabou prejudicando o movimento migratório, pois os animais 
não passavam pelos túneis. Agora foram construídos viadutos e junto 
a eles são cultivadas as plantas favoritas dos alces, incentivando a 
sua passagem, o que parece estar dando resultado. Foi uma forma de 
minimizar o impacto causado pelo homem no ambiente dos animais.  

Quando estava a 26 km de Banff, o pneu furou novamente. 
Mais uma vez, com uma tranqüilidade que eu não imaginava ter, 
escondi a bagagem no meio do mato, tirei a roda e peguei uma 
carona até o Hotel International em Banff, deixando a moto mais 
uma vez.   

O hotel era uma espécie de pensão onde os quartos eram 
compartilhados por várias pessoas. Paguei 27 dólares por uma cama. 
No mesmo quarto estavam mais dois turistas, um rapaz da Alemanha 
e uma menina da Suécia. Quase não conversei com eles, pois estava 
exausto. Caindo na cama, apaguei. 

 

26/06 Banff - Nanton    264 km 

 

Acordar cedo era minha rotina mas, desta vez, meus 
companheiros de quarto foram mais rápidos: já haviam saído. Deixei 
o top-case no hotel, levei o pneu e peguei uma carona com um 
ônibus até um posto de gasolina onde havia uma borracharia. 
Conseguir uma câmara-de-ar ali seria impossível. Esperei quase uma 
hora até a borracharia abrir. Eles não consertavam câmaras-de-ar, 
apenas pneus sem câmara, mas poderiam emprestar-me as 
ferramentas para que eu mesmo fizesse o conserto. Paguei 10 dólares 
pelo empréstimo. 

Enquanto esperava abrir a borracharia, conversei com alguns 
taxistas para ter uma idéia de quanto custaria uma corrida até a moto. 
Sendo uma região turística, não poderiam faltar os oportunistas. Para 
uma corrida de não mais que meia hora, queriam cobrar 200 dólares. 
A alternativa seria pegar outra carona. Conversei com todos os que 
paravam para abastecer e finalmente consegui sensibilizar o condutor 
de uma velha caminhonete vermelha. 
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Quando terminei de colocar o pneu na moto, escutei um 
chiado. A sorte não estava me acompanhando. Mais uma vez o pneu 
estava vazando. Sai como um louco e, rezando com toda a minha fé e 
com todas as minhas forças consegui rodar 20 km. Faltou ainda um 
pouco de fé. Parei a 6 km de Banff junto a uns tratores que 
consertavam a estrada. O motorista do trator chamou pelo rádio o 
carro socorro da companhia, mas ele não tinha como consertar o 
pneu. O próprio motorista do carro socorro deu-me uma carona até 
Cammore, uma cidade que ficava 20 km depois Banff. A cidade era 
maior e talvez ali eu pudesse comprar uma câmara-de-ar. 

Aquelas cidades também não foram projetadas para 
pedestres. As distâncias, para quem está a pé são enormes. Ainda 
para dificultar começou a chover. Andei de um lado para o outro 
debaixo de chuva e só o que consegui foi um kit de remendo para 
pneus de bicicleta, o que não resolveu meu problema. Decidi ir até 
Calgary. Os ônibus também não são muito comuns, o próximo sairia 
dali a 6 horas. 

Fui então para a beira da estrada e peguei carona com uma 
carreta que transportava um veleiro. Em Calgary desci do caminhão 
próximo a uma agência de viagens. Como uma das opções era voltar 
de Vancouver até São Paulo de avião, fui verificar detalhes do vôo. 
Ali acabei descobrindo o endereço de uma loja de motocicletas, a 
Bow Cycle.  

Às 16h e 50min apanhei um táxi e fui até lá. Eu não tinha os 
12 dólares canadenses para pagar a corrida e, por azar só uma cédula 
de 100 dólares americanos. Os bancos já estavam fechados. O taxista 
ofertou-me uma taxa baixíssima para a troca, e como não tinha outra 
alternativa eu topei, só que ele só poderia trocar Us$20 e eu só tinha 
notas de Us$100. Parecia que nada dava certo. Chegando na 
revendedora de motos, depois de muito insistir, trocaram-me o 
dinheiro. 

Comprei duas câmaras-de-ar, remendos, ferramentas para 
desmontar o pneu, tirerepair, enfim, tudo de que precisava para não 
mais ficar na estrada por causa de pneu furado. Como eu não estava 
com a coroa, corrente e pinhão, não pude comprá-los, pois também 
no Canadá a DR800 não é comercializada. 
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Saindo da loja, fui lanchar numa lanchonete em frente, de 
onde chamei um táxi para ir até a rodovia. Terminei meu lanche e 
aguardei mais 15 minutos e nada do táxi. Resolvi sair caminhando, 
carregando com uma das mãos a roda e com a outra a bolsa de 
tanque com documentos e a máquina fotográfica, mais a sacola de 
equipamentos que eu comprara. Andei uns 100 metros esticando o 
dedo de vez em quando, sem resultado. Dali a pouco parou um carro 
e ofereceu-me carona. Era um corredor de motocross que contou-me 
empolgado dos vários troféus conquistados nas competições de que 
participara. Disse que sonhava um dia viajar pela América do Sul de 
moto e fez-me várias perguntas sobre o povo e as estradas. Ele 
levou-me até a rodovia. 

Mal desci do carro já parou outra caminhonete com a qual 
peguei outra carona até a entrada da cidade de Cochraine que ficava 
a uns 40 km dali. Essa carona foi importante pois assim saí de dentro 
de Calgary onde o trânsito era intenso e seria difícil que alguém 
parasse. 

Na entrada de Cochraine fiquei em frente a um posto de 
gasolina. A uns 100 metros de onde eu estava, outra pessoa pedia 
carona. Fiquei ali uns quinze minutos e nada. Até que, de repente, 
veio um senhor que estava com um motorhome no posto e ofereceu-
me carona. Era o John, estava aproveitando o feriado escolar das 
crianças e faria um passeio próximo a Banff. Viajava com a esposa e 
dois filhos. Muito simpáticos levaram-me até a moto.  

Finalmente coloquei a roda na moto, fui até o hotel em Banff 
onde eu havia deixado meu top-case, e então segui viagem. Calgary 
fica a 140 km de Banff. O John havia me dado o endereço de uma 
revendedora Suzuki onde eu poderia comprar a relação. Pensei em 
ficar num hotel nas proximidades. 

Calgary é uma cidade muito bonita e tem uma enorme 
carência de mão de obra em informática, justamente a minha área 
profissional. Deu vontade ficar por ali. Jasper, Banff, Calgary e 
todas as pequenas cidades localizadas num trecho de estrada de 
aproximadamente 360 km, são acompanhadas por uma cadeia de 
montanhas nevadas e com lindos lagos, fazem parte de uma das 
regiões mais bonitas do planeta. Pretendo um dia tomar um avião até 
Vancouver, alugar um carro ou uma moto e explorar mais a região. 
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Em Calgary procurei o endereço que o John me dera. Minha 
idéia era dormir em algum lugar próximo à loja, mas como não a 
encontrei, resolvi seguir em frente. Minha média diária de 
quilômetros rodados nos últimos dias caíra bastante e eu tinha que 
recuperar. Acabei dormindo em Nanton a uns 120 km dali, não muito 
distante da fronteira. Fiquei no Hotel Ranchland Inn por 53,16 
dólares. 

Para atravessar o Canadá, rodei 3.219 km em quatro dias. A 
corrente da moto arrebentou e o pneu traseiro furou três vezes. Para 
solucionar os problemas, abandonei a moto quatro vezes, peguei 
quatorze caronas e um táxi. Poderia até classificar a passagem pelo 
Canadá como ruim mas, ao contrário, graças aos problemas conheci 
um povo muito simpático, receptivo e atencioso, e vivenciei uma 
experiência única. 

Tentei várias vezes ligar para o Brasil, mas não consegui. 
Fiquei sem ter notícias do Clodoaldo e torci para que ele não tivesse 
passado pelos mesmos problemas que eu. Afinal, eu era o mecânico 
da equipe. 



 

 220 



 

 221 

ESTADOS UNIDOS - PARTE 2 
 
 

“Mesmo sendo a volta uma passagem rápida, esta terra não esconde seu 
esplendor.” 
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27/06 Nanton /Canadá - Glendive/USA  1.050 km 

 

O sol espreguiçava-se levantando lentamente, e o céu claro 
prometia um lindo dia. Na fronteira com os Estados Unidos fui 
atendido por um policial que até arriscou algumas frases em 
português. Sua esposa, formada em agronomia, havia feito um 
estágio de seis meses na Amazônia.  

Levei a moto na ponta dos dedos procurando em cada cidade 
por onde passava uma relação, pois a coroa já estava bem gasta e eu 
ainda tinha mais de 5.000 quilômetros pela frente. 

O povo de Montana por onde entrei nos Estados Unidos, 
assim como os canadenses, foram muito atenciosos. Indicaram-me 
cidades próximas à minha rota onde eu poderia encontrar uma 
revendedora de motos. Assim cheguei até a Steves Sports, em Great 
Falls, onde consegui comprar tudo de que estava precisando. A loja 
era bem sortida, mas a oficina era péssima. O meu jogo de 
ferramentas era melhor que o deles. Que saudades da Starmoto! A 
única coisa que tinham que me chamou a atenção foi uma ferramenta 
para tirar elos de corrente. Fui muito bem recebido. Gastei 183,55 
dólares entre peças e mão de obra. 

Com a relação nova, fui em frente. Mas com uma nova 
preocupação: um barulho estranho no motor. Parei, verifiquei o nível 
do óleo, olhei aqui e ali, fiz alguns reapertos mas o barulho parecia 
vir de dentro do motor. Não descobri o que era. Talvez o barulho 
estivesse só na minha cabeça. 

Seguindo por estradas secundárias cheguei em Glendive já à 
noite. Os hotéis estavam lotados, pois estava acontecendo uma 
corrida de carros. Consegui um apartamento junto ao Park Wood 
Motel que custava 55 dólares e, de tanto pechinchar, a simpática 
moça que me atendera deixou por 35, mas salientou que eu deveria 
usar apenas um dos 3 quartos do apartamento. 
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28/06 Glendive - Madison  1286 km 

 

Entrei na auto-estrada I-94 e segui em frente, cruzando os 
estados da Dakota do Norte e Minnesota. Só então obtive notícias do 
Clodoaldo. Fiquei mais tranqüilo ao saber que ele estava bem e não 
enfrentara nenhum problema. 

Como era final de semana e na segunda-feira seria feriado 
estadual, havia muita gente viajando e os hotéis estavam lotados. 
Não consegui lugar em Wisconsin, onde eu planejara pernoitar. 
Rodei 300 km entrando em todas as cidades à procura de hotel, dos 
mais simples aos mais sofisticados, dos mais caros aos mais baratos, 
a pergunta era sempre a mesma: 

 - O Sr. tem reserva? 

 - Não. - respondia cabisbaixo. 

 - Sinto muito. 

Então eu continuava insistentemente. Estava pensando em 
tocar a noite toda, apesar da experiência nada agradável que tivera 
nos dias anteriores.  

Nos finais de semana não é fácil encontrar vaga nos hotéis. 
Passei por três rest areas pensando em dormir em alguma delas mas 
não tive coragem. Acho que não é permitido. Temia ser incomodado 
pela polícia, e o que eu não queria era arranjar confusão. Para 
complicar, começou a chover. Eu estava muito cansado e já estava 
começando a me preocupar. Meus sentimentos oscilavam entre o 
amor e o ódio por mim mesmo. Vivi um conflito comigo mesmo.  

Finalmente às 0h e 30min, próximo a Madison, após rodar 
1.286 km nesse dia, encontrei um camping. Cobraram-me 20 dólares 
para passar a noite, o que achei muito caro, mas não estava em 
condições de brigar por preço, muito menos procurar outro lugar.  

Havia várias pessoas acampando. Próximo à minha barraca, 
ao lado de um braseiro enorme, um grupo de pessoas fazia um 
churrasco. Pelo tom das vozes e pela alegria deveriam estar 
comemorando alguma coisa. Mal entrei na barraca, já adormeci, não 
me deixando incomodar pelo barulho dos alegres vizinhos. 
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29/06  Madison - Lexington  1002 km 

 

Saí no início da manhã. O sol preguiçoso resistia em 
levantar-se. Viajava por uma vasta planície enquanto o olhar vagava 
distante até encontrar, quase no infinito, o contorno suave de uma 
cadeia de montanhas que costurava o terreno árido e de pouca 
vegetação ao azul do céu. Nessa planície, poucos morros isolados. 
Sobre alguns, um grupo de gaviões planava suavemente 
aproveitando as correntes térmicas ascendentes, sobre outros, 
formavam-se pequenas nuvens cumulifornes a sotavento. O asfalto 
perfeito cruzava em linha reta o terreno, onde a moto deslizava 
suavemente. Olhando para o céu percebia o suave movimento das 
nuvens, dando a sensação de estar voando. Num momento de 
alucinação, provocado pela magia do local e pelo forte calor, deu a 
impressão de que se eu deitasse a moto e acelerasse fundo, subiria 
cortando o céu como se estivesse numa nave espacial. 

Passei rapidamente pelos estados de Illinóis, Indiana e 
Kentucky, entrando em Chicago, Indianápolis e Louisville. Só 
parava para abastecer e ao lado das placas de bem-vindo para 
registrar a minha passagem. Não havia hora para comer ou dormir, 
muito menos para descansar. 

Procurava não olhar para o velocímetro e nem para o relógio 
para não ter a impressão de que o tempo não passava e a distância 
percorrida não aumentava. Deixava-me entreter pelas paisagens que 
iam surgindo. 

Ao perceber no horizonte o sol que se agarrava nas nuvens 
resistindo como um menino travesso às ordens da mãe para recolher-
se, começava a observar as placas na beira da estrada com os 
anúncios de hotéis. Os olhos sempre voltados para o preço e para a 
distância até eles. Quando chegava próximo de uma cidade, olhava 
no relógio e decidia continuar mais um pouco. E assim foi até chegar 
em Lexington.  
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30/06 Lexington – Byron  814 km 

 

Estando agora bem próximo a Miami, consegui descansar 
tranqüilamente. Saí sem muita pressa, por volta das 12 horas. Antes 
de pegar a estrada, passei no correio e fiquei livre de quase toda a 
bagagem. Paguei 73 dólares para despachar duas caixas com 
aproximadamente 30x30x40 centímetros, contendo o que não seria 
mais útil, como barraca, filmadora, guias e mapas, fotos, algumas 
roupas e uma máquina fotográfica.  

Agora bem mais leve e com o trânsito fluindo melhor, a 
viagem rendia mais. A velocidade média dos carros também 
aumentou, estando em torno de 120 e 130 km/h. Cruzei o Kentucky, 
o Tennesse e a Georgia, passando por Atlanta. 

Liguei mais uma vez para a Andréia dizendo que a viagem 
estava correndo normalmente, mas não lhe disse que estava quase no 
fim. 

Rodando pelas ótimas estradas com poucas curvas, a moto 
seguia perpendicularmente ao asfalto, sem nenhuma inclinação 
lateral, desgastando os pneus apenas no centro fazendo com que 
ficassem achatados. A pilotagem, nestes trechos, tinha um efeito 
hipnótico. Em geral a mente divagava pelas complexidades dos meus 
traumas interiores, enquanto eu pilotava controlado apenas por partes 
primitivas do meu cérebro. Desta forma ia driblando a ansiedade e o 
tempo passava sem que eu percebesse. De repente, como que 
acordando de um sonho, notava que já estava na hora de parar 
novamente para abastecer e tomar algum líquido, pois o calor era 
intenso. Havia poucos dias apenas eu estava prestes a congelar, 
agora, tinha que suportar o calor intenso. 

À noite fiz mais uma limpa na bagagem deixando de lado 
latas de óleo, lubrificantes de corrente e outras peças de reposição 
que não usaria mais. Com esta reorganização eu me sentia muito 
mais leve. 

Em Byron, alguns quilômetros depois de Macon, consegui 
um motel mais barato, 25,39 dólares. O problema é que ficava ao 
lado de uma boate, onde estavam estacionados alguns caminhões 
com motor ligado por causa do ar condicionado. Temi que o barulho 
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pudesse me incomodar, mas confiei na minha capacidade - pelo 
menos na daqueles últimos dias - de cair na cama e apagar. 

 

01/07 Byron - Miami   946 km 

 

Foi mais uma noite de sono profundo. Acordei mais ou 
menos às 10 horas. Não era minha intenção chegar nesse dia em 
Miami, talvez dormir numa cidade próxima. 

O sol estava forte e o calor me castigava. Os poucos 
quilômetros que faltavam pareciam que nunca acabariam. 

Chegando no centro de informações, na entrada da Flórida, 
liguei para a Cristiane, a irmã do Clodoaldo, e ela me disse que ele 
chegara pela manhã em Miami. Fiquei surpreso, pois eu achava que 
ele estava atrás. Peguei o telefone do hotel onde ele estava para que 
pudéssemos nos encontrar. Eram 12 horas quando almocei um “All 
you can Eat” no KFC e decidi percorrer os 800 km que me 
separavam de Miami. Este último trecho foi um dos mais longos e 
demorados de toda a viagem. 

No final da tarde, o sol ainda me espiava por entre as nuvens 
enquanto mergulhava na linha do horizonte. Alguns raios cruzavam 
as nuvens e, como num suave adeus, iam lentamente despedindo-se, 
e eu já começava a sentir saudades da viagem que estava terminando. 

Às 20h e 30min eu estava chegando a Miami. Fui até o Coral 
Gables, o bairro onde o Clodoaldo estava, e liguei para o hotel. 
Anotei o endereço e às 21 horas nos reencontramos. 

Um mais ansioso que o outro para saber como fora a viagem 
do companheiro. Em White Horse, o Clodoaldo hospedou-se num 
hotel dentro da cidade, e não na entrada, como combináramos. Eu 
achando que ele estava na frente, seguia rápido tentando alcançá-lo 
e, desta forma, distanciávamos cada vez mais um do outro. Depois 
ele decidiu não mais passar em Jasper e Banff, o trecho em que eu 
enfrentei problemas. Resolveu voltar rapidamente, mudando seu 
plano inicial de fazer uma viagem mais tranqüila. 
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02/07 Miami  88 km 

Pela manhã, após o desjejum, fomos providenciar o 
despacho das motos para o Brasil. Inicialmente fomos a Bringer, 
uma empresa de transporte de cargas, propriedade de um brasileiro, 
que nos fora indicada pelo João Luiz. Na Bringer informaram-nos de 
que precisaríamos ou de uma nota fiscal americana das motos, ou de 
um comprovante da entrada delas no país. Não tínhamos nem um 
nem outro. 

Quando demos entrada nos Estados Unidos, o fiscal 
aduaneiro informou-nos que como estávamos apenas visitando o 
país, não precisávamos fazer nenhum documento de entrada das 
motos. Acreditar em quem? 

Na tentativa de solucionar o problema, fomos pessoalmente 
até a aduana no Bayside. Lá explicamos o caso, e o fiscal aduaneiro, 
após ouvir atentamente nossa história, disse que poderíamos 
despachar as motos apenas com um documento que comprovasse a 
posse sobre elas, no caso, o Certificado de Registro e Licenciamento.  

Retornamos a Bringer, acertamos o restante da papelada, 
deixamos as motos e voltamos de táxi até o hotel. 

Passamos em uma agência de viagens para comprar as 
passagens de volta. Minha idéia era ficar mais dois dias em Miami 
conhecendo a cidade e os arredores. Havia um vôo às 19 horas. Eram 
16h e 30min e nesse vôo havia vagas. Seria loucura tomarmos o vôo 
das 19 horas. Teríamos meia hora para comprar a passagem, arrumar 
a bagagem e correr para o aeroporto, para lá chegar duas horas antes 
do embarque, como é exigido.  

Não tínhamos necessidade de embarcar nesse dia, mas já 
estávamos com tudo resolvido e a vontade de voltar para casa era 
tamanha que não conseguiríamos mais esperar. O Clodoaldo 
resolveu deixar seus alforjes que estavam praticamente destruídos e 
teve que sair à procura de algumas bolsas para a sua bagagem. Não 
deu outra, após uma correria enorme, saímos de Miami para São 
Paulo no vôo 851 da VASP ás 19 horas, certos de que em poucos 
dias pegaríamos as motos. 
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DE VOLTA AO BRASIL 
 

 

“Só se pode considerar a guerra como ganha após vencida a 
última batalha.” 
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03/07 São Paulo – Curitiba 

 

Chegamos em São Paulo às 5h e 10min. Como todo turista, 
não poderíamos perder as compras no Freeshop. O Clodoaldo 
resolveu ficar em São Paulo e só voltar a Curitiba no final da tarde, 
eu embarquei no vôo 150 da VARIG às 8 horas. 

No avião vinha lembrando dos preparativos para a viagem, 
dos momentos em que via a imensidão que tinha que percorrer, 
ficava imaginando que dificuldades encontraria pelo caminho e 
agora sentia que o Alasca não é tão longe quanto parecia, e as 
dificuldades foram superadas com certa facilidade. Como todo 
aventureiro, eu estava feliz pela vitória alcançada e triste pelo fim da 
viagem. Abri um jornal e li uma reportagem sobre a fome nos países 
pobres da África e já comecei a sonhar com uma nova aventura. 
Todo aventureiro tem uma necessidade incontida de passar por fortes 
emoções e viver aventuras diferentes. Não fujo à regra. 

Cheguei na casa da Dona Luiza, minha mãe, às 9h e 30min, 
depois de 72 dias de viagem. Foi uma grande surpresa para ela, pois 
ninguém sabia que eu estava chegando. Um abraço apertado, um 
beijo, e as lágrimas comemorando o reencontro. Eu preferi chegar 
assim, no anonimato, não queria ninguém me aguardando no 
aeroporto. Logo em seguida chegou meu pai, Vilson, dando-me um 
forte abraço. Dava para sentir a sua surpresa e a felicidade pelo 
reencontro. Pela recepção pude sentir o quanto eles ficaram 
preocupados enquanto estive ausente. 

Foi uma sucessão de comemorações e reencontros, um dia de 
muita emoção, o retorno ao lar e o reencontro com os parentes e 
amigos, com a Andréia, a Rubiane, e com minha filha Eloá que veio 
de Londrina no final da tarde. Comemorei a chegada apenas com os 
mais próximos. Como em dois ou três dias as motos deveriam chegar 
em São Paulo, pretendíamos buscá-las e então fazer a festa de 
chegada oficial. 
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04/07 à 11/08 A difícil espera 

O tempo foi passando e nada das motos. Telefonemas para 
lá, telefonemas para cá e nada. Quanto mais o tempo passava, mais 
pretextos. Não deveríamos ter confiado tanto na empresa Bringer. 

Recebi uma correspondência dando notícias da aventura do 
Greg, o inglês que encontráramos no Alasca. A correspondência 
dizia que ele tivera problemas com sua Enfield em Deadhorse, e fora 
abandonado pelo Koiti que levara sua barraca, gasolina e outros 
equipamentos, deixando-o na mão. Depois de alguns dias, ele 
conseguiu uma caminhonete que o levou até Fairbanks, onde 
conseguiu consertar a moto e então seguir viagem.  

Essa correspondência foi enviada por um instituto inglês que 
levantava fundos para ajudar as pessoas com leucemia. Nela 
constava que o Greg tinha câncer e poucos anos de vida. Estava 
realizando seu último sonho: uma viagem de moto do Ártico ao 
Antártico. Lembrei-me do brilho intenso dos seus olhos e da 
expressão em seu rosto mostrando a determinação em atingir seu 
objetivo. 

 

12/08  O contato com o Wilton 

O Wilton, nosso companheiro do início do projeto, ligou-me 
contando que acabara de chegar de sua viagem. O fato de não ter 
saído conosco mudou um pouco seus planos. Foi de avião em 
companhia de um amigo até Los Angeles, onde compraram duas 
motos usadas e voltaram por terra até o Brasil. Seu amigo teve 
problemas com a moto na Bolívia e acabou abandonando-a por lá. 
Ele tinha esperanças de legalizar a dele aqui no Brasil. Realizaram a 
viagem em 87 dias.  

 

13/08  O retorno das motos 

Finalmente as motos chegaram em Guarulhos, com um 
atraso de quase 40 dias. E em que dia foram chegar: 13 de agosto! Só 
faltou ser sexta-feira. 
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UM CAPÍTULO A PARTE 
 

Mas, a novela que parecia terminada, deu início a outra 
trama, ou melhor, drama. Quem resolveu complicar, então, foi a 
Receita Federal. As motos eram nacionais, com nota fiscal e 
emplacadas no Brasil. Estávamos com os passaportes cheios de 
carimbos e com documentos que comprovavam nossa passagem 
pelos 13 países que fizeram parte do roteiro. Anexamos ao processo 
de liberação das motos um relatório completo da viagem, com 
documentos, fotos e recortes dos jornais que nos deram cobertura. Se 
tivéssemos voltado por terra, passaríamos em qualquer posto 
fronteiriço, sem nenhum problema; mas como retornamos de avião, a 
história foi outra. 

A dificuldade começava pela impossibilidade de acesso ao 
fiscal aduaneiro, a não ser por intermédio de um despachante. Como 
o procedimento não era comum, ninguém sabia exatamente como 
agir. A Receita Federal solicitava uma série de documentos. E a cada 
novo documento solicitado, todo um novo ritual recomeçava. Mesmo 
que todos estivessem empenhados, nenhum processo se completava 
antes de um mês.  

Depois de não ter mais o que pedir, a Receita exigiu que 
reimportássemos as motos, mas ninguém sabia exatamente que 
documentos tínhamos que apresentar, pois não há como importar um 
bem que é nacional.  

Após 6 meses de discussão, fomos liberados da taxa de 
importação, mas agora precisávamos de uma autorização do Ibama, 
depois do Banco do Brasil, e assim foi, a cada dia uma nova 
autorização. 

As motos tinham apenas um valor sentimental, eram para 
nós um troféu pela aventura que realizáramos. Estavam com 
aproximadamente 40.000 km e, devido ao desgaste e alguns tombos 
que levamos, o valor comercial era insignificante. Não havia motivo 
para tantos obstáculos.  

Ao cruzar as fronteiras dos diversos países na América do 
Sul e América Central, sempre reclamamos da demora para os 
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trâmites de entrada e saída de cada país. Esse tempo ficava em torno 
de duas horas. Comentamos até que o provável motivo seria dado ao 
fato de serem países pequenos, subdesenvolvidos e algumas vezes 
um pouco desorganizados. Ocorreram situações em que os fiscais 
aduaneiros retardavam um pouco esperando uma grana por fora para 
que agilizassem o processo. Nunca imaginaríamos encontrar 
tamanha burocracia e falta de consideração aqui no nosso país. Será 
que alguém estava querendo uma grana por fora para agilizar o 
processo? 

O Certificado de Registro e Licenciamento, emitido pelo 
Detran, abriu as portas de entrada de todos os países por onde 
passamos, menos as do nosso país, um país conhecido há muito 
tempo como o país do futuro, mas parece que de um futuro nunca 
chega. Que país é este!? 
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EPÍLOGO 
 

A vida tem mais sentido se estivermos sempre expandindo 
nossas fronteiras e superando nossas limitações e, para isso, temos 
sempre sonhos a realizar. Acho que o sonho, por si só, possui uma 
importância significativa, pois já tivemos a oportunidade de sonhá-
lo. Mas, não se pode viver num mundo de sonhos, é preciso 
transformá-los em objetivos e sair em busca de realizações. A 
satisfação de alcançar um objetivo é uma das emoções mais fortes 
que podemos sentir. 

A realização de um objetivo envolve três fases: 
Planejamento, Execução e Análise dos Resultados.  

O planejamento nos ajuda a definir a amplitude do objetivo, 
além de orientar a alcançá-lo. Ele não significa uma lista de regras 
rígidas que devamos seguir à risca. Muitas vezes a intuição do 
momento vale mais que qualquer planejamento. Devemos tê-lo como 
orientação, uma preparação para o que vamos enfrentar. 

A execução é a realização conforme o planejado. Seu 
sucesso dependerá do quanto nos preparamos para a realização. 
Nesta fase surgirão situações não planejadas. Cabe a nós 
discernimento e determinação para superá-las.  

A última fase normalmente não é considerada mas é tão 
importante quanto as demais. Nesta fase devemos verificar se os 
objetivos foram atingidos, relacionar os fatos marcantes e tentar 
entender porque eles aconteceram e o que eles quiseram nos 
transmitir - nada acontece senão com a intenção de nos transmitir 
alguma mensagem. Devemos analisar onde acertamos e onde 
erramos, evitando recair no erro.  

De uma simples aventura podemos tirar muitas lições. Não 
devemos nos contentar apenas com o que vimos ou conhecemos 
durante a viagem. Podemos aprender muito, principalmente sobre 
nós mesmos, sobre nosso poder de realização e nosso 
comportamento frente a situações adversas, analisando como agimos 
perante as dificuldades que enfrentamos.  
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Com relação a ficar 72 dias com o traseiro num banco de 
moto, posso dizer que se subirmos na moto para uma viagem de uma 
hora pensando que vamos ficar cansados surgirão dores pelo corpo 
todo e a viagem será um martírio, mas se nela sentarmos pensando 
que enfrentaremos um grande desafio e que vamos superá-lo de 
qualquer forma, conseguiremos viajar dias e dias a fio. 

Nos 34.000 km percorridos, sempre que começava a sentir 
um certo desconforto, procurava mudar de posição e desviava a 
atenção do desconforto. Procurava sentir a moto como uma extensão 
do meu corpo e também me integrar a ela de uma forma bem 
relaxada. 

Os maiores inimigos que enfrentei foram a tensão e a 
ansiedade. Não podemos deixar que eles nos dominem. Uma coisa 
que sempre fiz para ludibriá-los foi uma espécie de programação 
mental ao subir na moto. Imaginava-me fazendo uma viagem 
tranqüila e confortável, chegando ao destino no horário previsto e 
sem qualquer problema.  

Enquanto estamos pilotando, se ficarmos olhando no 
odômetro ou no relógio para ver quantos quilômetros ou quanto 
tempo já rodamos, com certeza cansaremos mais. Mas se formos 
prestando atenção nas paisagens que se abrem a cada curva, 
procurando tirar o máximo do momento que estamos vivendo, o 
tempo passará de uma forma mais agradável.  

Paradas a cada uma hora e meia ou duas, mesmo que sejam 
rápidas, são importantes, pois quebram o ritmo da viagem e nos 
livram da tensão além de auxiliar na circulação sangüínea, pois, 
depois de muito tempo sentado sobre as nádegas, a irrigação das 
pernas acaba prejudicada. 

O cansaço nos trará problemas se dermos atenção a ele. Se 
nos ocuparmos com outras sensações, não teremos tempo de senti-lo. 
Uma boa forma de evitá-lo é entregar-nos aos pensamentos que vão 
surgindo em nossa mente.  Quem já não se deparou com aquelas 
questões que surgem em meio a estes pensamentos, e nos cobram um 
posicionamento em relação ao que já fizemos na vida e sobre o que 
ainda temos pela frente. Mas logo as sufocamos, pois nunca achamos 
tempo para pensar sobre elas. Ao invés de me entregar ao cansaço, 
entreguei-me a essas questões. Observei que, com meus 36 anos de 
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idade, estava na metade da minha vida - pretendo chegar pelo menos 
até os 70. Tive a oportunidade de rever vários comportamentos, 
principalmente com relação a minha saúde, meus relacionamentos, 
meu lado espiritual e profissional. 

Senti esta viagem como o marco de início da segunda 
metade da minha vida. Até aqui algumas coisas aconteceram 
movidas pelo acaso mas, de agora em diante, decidi assumir as 
rédeas do meu destino. 

Com relação ao sentimento de que alguma coisa estava 
faltando, que me tomou em Prudhoe Bay, percebi que fora 
provocado por dois motivos: o primeiro foi a ansiedade, e o segundo, 
que eu precisava viajar sozinho. 

A ansiedade nos causa dois grandes danos: um, não nos 
permite viver integralmente o momento presente, nos deixa tão 
afoitos que a única coisa que vemos como importante é chegar o 
mais rápido possível ao destino; o outro, é que ela nos faz mudar a 
percepção da realidade e nos faz esperar muito mais do momento que 
desejamos alcançar e, quando o alcançamos, ficamos com a sensação 
de que algo ainda está faltando. 

Viajar sozinho os 9.300 quilômetros do Alasca até Miami era 
o que faltava para completar a minha Peregrinação, pois os 
problemas que eu tinha que enfrentar eram diferentes dos do 
Clodoaldo, e juntos eu não os enfrentaria, pois eles seriam outros. Eu 
precisava seguir meu próprio caminho, no meu próprio ritmo, parar 
onde e quando eu quisesse, enfrentar os problemas que surgissem, 
sozinho e à minha maneira, sem ter que convencer a ninguém. 

Enfim, valeu o esforço, valeram as orações durante a 
viagem, as orações dos que ficaram, valeu o apoio dos amigos que 
torceram pela realização do projeto e das empresas que acreditaram 
em nós. A todos, só tenho a agradecer. Tirando a burocracia 
envolvendo o retorno das motos, a viagem foi um sucesso! Não será 
a má vontade de alguns e nem a incompetência de outros que vai 
tirar o brilho desta aventura, e nem tampouco servirá de empecilho 
para a realização das próximas! Tudo são lições de vida e o acumular 
de experiências nos enriquece. Sempre! 



 

 238 

Com este objetivo alcançado, decidi enfrentar outro. Resolvi 
superar mais uma de minhas limitações. Não saí para esta viagem 
com a idéia de relatá-la, até alimentava este desejo de certa forma 
reprimido, pois o Clodoaldo é quem era o escritor da equipe, mas, 
quando voltei, resolvi aceitar um novo desafio: transformar minhas 
anotações de viagem num livro. Não com a intenção de tornar-me 
um escritor, ou de fazer uma obra de arte, apenas de registrar uma 
parte da história, da história da minha vida, e de divulgar as 
experiências que vivi esperando que sirvam de incentivo às pessoas 
de modo geral. Saí então para uma aventura diferente, superando 
outro tipo de obstáculo até poder chegar a este ponto final. 
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Apêndice 
 
ROTEIRO: 
 
SAINDO DO BRASIL  
01 - 24/04/97 - Curitiba - Ponta Grossa    104 km  

Curitiba, Ponta Grossa 
02 - 25/04/97 - Ponta Grossa - Campo Grande  940 km  

Ponta Grossa, Marília, Presidente Prudente, Campo Grande 
03 - 26/04/97 - Campo Grande - Cáceres    914 km  

Campo Grande, Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres  
04 - 27/04/97 - Cáceres - San Inácio    435 Km  

Cáceres, Porto Espiridião, Fortuna, San Inácio 
Após Porto Espiridião 331 km de estradas de terra 
 

BOLÍVIA  
05 - 28/04/97 - San Ignacio Velasco - Santa Cruz   500 km (280terra) 

San Inácio, San Isidro, Santa Cruz 
Os primeiros 280 km do dia por estradas de terra 

06 - 29/04/97 - Santa Cruz - Cochabamba    500 km (320 terra) 
Santa Cruz, (Sucre, Potosi, Ururo) San Isidro, Cochabamba 

07 - 30/04/97 - Cochabamba - La paz     386 km   
Cochabamba,(Ururo), El Alto, La paz 

08 - 01/05/97 - La Paz - Dia do Trabalho.   
09 - 02/05/97 - La Paz - Cuzco     657 km (140 de terra) 

La Paz, Tiahuanaco, Desaguadero  
 
PERU   

Puno,Juliaca, Santa Clara, Cuzco 
11 - 03/05/97 - Machu Picchu   
11 - 04/05/97 - Cuzco - Chalhuanca    354 Km (250 terra) 

Cuzco, Abancay, Chalhuanca  
12 - 05/05/97 - Chalhuanca - Lima    842 km   

Chalhuanca, Puquio, Nazca, Lima 
13 - 06/05/97 - Lima   
14 - 07/05/97 - Lima - Lambayeque    797 Km   

Lima, Trujilho, Chiclayo, Lambayeque 
15 - 08/05/97 - Lambayeque - Babaohyo/Equador  817 km   

Lambayeque, Piura, Tmbes 
 
EQUADOR 

Huaquilhas, Machala , Babaohyo  
16 - 09/05/97 - Babaohyo - Ipiales/Colômbia  611 km   

Babaohyo, Quito, Túlcan, Ipialis 
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COLÔMBIA   
17 - 10/05/97 - Ipiales-Buga     54 km   

Ipiales, Pasto, Popayan, Pátia, Cali, El Cerrito, Buga 
18 - 11/05/97  - Buga-Santa Rosa de Ossos   446 km  

Buga, Medellin, Santa Rosa de Ossos  
19 - 12/05/97 - Santa Rosa- Cartagena    598 km   

Santa Rosa, Cartagena 
20 - 13/05/97 - Cartagena  
21 - 14/05/97 - Cartagena  
22 - 15/05/97 - Cartagena Passeio de Barco   
23 - 16/05/97 - Cartagena  
24 - 17/05/97 - Cartagena  
 
A TRAVESSIA COLÔMBIA-PANAMÁ   
25 - 18/05/97  - Saída de Cartagena   
26 - 19/05/97  - Mar do Caribe   
27 - 20/05/97 -  San Blas  
 
PANAMÁ   
28 - 21/05/97  - Colón/Panamá - Anton     214 km   

Colón, Gamboa, Balboa, Panamá, Arraijón, La Cochera, Campana, Santa 
Clara, Anton 

29 - 22/05/97 - Anton - San José/Costa Rica  716 km   
Anton, Penonomé, Nata, Agua Dulce, Divisa, Santiago, David, 
Consepcion, Passo Canoas 

 
COSTA RICA   

Neilly, Rio Claro, Briceña, Piedras Blancas, Colón, Palmar Sur, Passo 
Real, San Izidro, Cartago, San José 

30 - 23/05/97 - San José   
31 - 24/05/97 - San José - Manágua    517 km   

San José, Alajuela, Libéria, Espraza, La Cruz, Peñas Blancas 
 

NICARÁGUA  
Omepete, Rivas, Manágua  

32 - 25/05/97 - Manágua - San Miguel/El Salvador  427 km   
Manágua, León Viejo, Nogarote, Chinandega, Somotilho, 
Guasaule 

 
HONDURAS  

Choluteca, Galán, Goascorán 
 
EL SALVADOR  

Amatilho, Santa Rosa de Lima, San Miguel 
33 - 26/05/97 - San Miguel - Guatemala    400 km   

San Miguel, Cojutepeque, San Salvador, San Cristóbal 
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GUATEMALA   
  
34 - 27/05/97 - Guatemala - Tecúm-Umán    321 Km   

Guatemala - Tecúm-Umán 
35 - 28/05/97 - Tecúm Umán-Arriaga/México  338 km   

Tecúm Umán, Talismã 
 
MÉXICO  

Arriaga  
36 - 29/05/97 - Arriaga - Chachalacas     600 km   

Arriaga, Vera Cruz, Cardel, Chachalacas 
37 - 30/05/97 - Chachalacas - USA   1.003 km   

Chachalacas, Tampico, Matamoros 
 
ESTADOS UNIDOS - PARTE 1   
38 - 31/05/97 - Brownsville - Del Rio    612 km   

Brownsville,, Del Rio 
39 - 01/06/97 - Del Rio - Lordsburg    931 km   

Del Rio, Fort Stockton, El Passo/Novo México, Las Cruces, Lordsburg 
40 - 02/06/97 - Lordsburg - Blythe    764 km   

Lordsburg,, Tucson, Phoenix, Blythe/Califórnia 
41 - 03/06/97 - Blythe - Los Angeles    370 km   

Blythe, San Bernardino, Los Angeles 
42 - 04/06/97 - Los Angeles.   
43 - 05/06/97 - Los Angeles - São Francisco 712 km   

Los Angeles, Buellton, San Luis Obispo, Salinas São Francisco 
44 - 06/06/97 - São Francisco   
45 - 07/06/97 - São Francisco   
46 - 08/06/97 - São Francisco - Coos Bay    802 km   

São Francisco, Crescent City, Eureca/Óregon , Coos Bay 
47 - 09/06/97 - Coos Bay - Bellingham    833 km   

Coos Bay, Portland, Seatle/Washington, Bellingham 
48 - 10/06/97 - Bellingham          70 km   
49 - 11/06/97 - Cruzeiro a Ilha Vitória   
50 - 12/06/97 - Bellingham          86 km   
51 - 13/06/97 - Bellingham (Terminal de Cargas da AMHW)   
52 - 14/06/97 - Passagem interior   
 
ALASCA    
53 - 15/06/97 - Ketchican/Wrangel/Petersburg   
54 - 16/06/97 - Sitka/Juneau/Haines/Skagway   
55 - 17/06/97 - Skagway - Beaver Creek    620 km   

Skagway, Carcross, Haines Junction, Beaver Creek 
56 - 18/06/97 - Beaver Creek - Fairbanks   430 Km   

Beaver Creek, White Horse ,Norte Pole, Fairbanks 
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57 - 19/06/97 - Fairbanks- Coldfoot    414 km   
Fairbanks, Yukon River, Círculo Polar Ártico, Coldfoot 

58 - 20/06/97 - Coldfoot - ProdhoeBay - Coldfoot   788 km   
Coldfoot, DeadHorse, ProdhoeBay, Coldfoot 

59 - 21/06/97 - Coldfoot - Fairbanks    414 km   
Coldfoot, Circulo Polar Ártico, Yukon River, Fairbanks 

60 - 22 e 23/06/97 - Fairbanks -Denali - Fort .St .John 2.850 km   
Fairbanks -Denali  

 
CANADÁ   

White Horse,Watson Lake, Muncho Lake, Fort Saint Nelson, Fort Saint 
John 

62 - 24/06/97 - Fort Saint John - Grand Cache  524 km   
Fort Saint John, Dawson Creek, Grand Praire, Grand Cache 
 

63 - 25/06/97 - Grand Cache - Banff    500 km   
Grand Cache, Hilton, Jasper, Icefield, Lago Louise, Banf  

64 - 26/06/97 - Banff - Nanton       264 km   
Banf, Cammore,Cocharaine, Calgary, Nanton 

 
ESTADOS UNIDOS - PARTE 2   
65 - 27/06/97 - Nanton /Canadá - Glendive/USA   1.050 km   

Nanton, Great Falls/Montana, Glendive 
66 - 28/06/97 - Glendive - Madison    1.286 km  

Glendive, Dakota do Norte, Minessota, Wisconsin, Madison 
67 - 29/06/97 - Madison - Lexington    1.002 km  

Madison, Ilhinóis, Indiana, Kentucky, Chicago, Indianápolis, Louisville, 
Lexington 

68 - 30/06/97 - Lexington - Byron      814 km   
Lexington,/Kentucky, Tenesse, Atlanta, Georgia, Macon, Baryon 

69 - 01/07/97 - Byron - Miami         946 km   
Baryon, Flórida/Miami 

70 - 02/07/97 - Miami             88 km   
 
DE VOLTA AO BRASIL   
71 - 03/07/97 - São Paulo - Curitiba   
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Saída para o Pacífico. Divisa Brasil com Bolívia. 

 
A caminho de Santo Cruz de la Sierra/Bolívia 
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A caminho de Santo Cruz de la Sierra/Bolívia 
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A caminho de Santo Cruz de la Sierra/Bolívia 

 
O povo boliviano nos recebeu com muita simpatia 
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A caminho de Santo Cruz de la Sierra/Bolívia 
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A caminho de Santo Cruz de la Sierra/Bolívia 

 
Mercado de Frutas e verduras em La Paz 
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Nos arredores de La Paz 

 
Estradas de rípio Andes Peruanos 
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Curvas nos Andes Peruanos 

 
Poeira nos Andes Peruanos 
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Andes Peruanos 

 
Neve nos Andes Peruanos 
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A chola, com suas vestes típicas, toma conta das ruas das cidades 

Peruanas e Bolivianas 
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Machu Pichu 

 
Meninos nas praças de Abancay 
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Praça das Armas em Lima 
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Praça das Armas em Lima 

 
Nas fronteiras o movimento era intenso ... 
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A entrada no Ecuador foi comemorada com água de coco 

 
 



 

 258 

 
Pelos Andes Colombianos 
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Pelos Andes Colombianos 
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O dia-a-dia em Cartagena na Colômbia 
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O dia-a-dia em Cartagena na Colômbia 
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As motos no Farnientes, prontas para a travessia ao Panamá 

 
Entrada do Parque Nacional do Vulcão Poás, na Costa Rica 



 

 263 

 
Vendedores de coco em Libéria 

 
Entrando na Nicarágua 
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O carro-de-bois é um transporte comum na América Central. 

 
Estradas precárias na Nicarágua ... 
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... contrastam com suas belas paisagens. 
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Carlo vigia as motos na divisa com El Salvador 
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A entrada na Guatemala e a pequena Tecúm Umán 
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O sapateiro conserta o alforje enquanto meninos brincam na rua 
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Curiosos nos rodeiam por toda a parte. 

 
As tumultuadas ruas de Tecúm Umán 
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O sorveteiro e a vendedora de abacaxi em Tecúm Umán 
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São Francisco 

 
 



 

 274 

 
Por que mentir? É para a cerveja. Ajude o sem cerveja 
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A descontraída tripulação do Colúmbia 
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Paisagens da Alaska Marine Highway próximo a Juneau 
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Montanhas nevadas são constantes no Canadá 
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Detalhes da cidade de Vitória na ilha de Vancouver, no Canadá. 
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Detalhes da cidade de Vitória na ilha de Vancouver, no Canadá. 

 



 

 280 

 
 

 
 

 
Entrada no Alaca cim o Steve 
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A pequena Skagway lembra cidades do velho-oeste, e é cercada por 

mantanhas cobertas de neve 
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A água, em qualquer forma que se apresente, complementa e torna 

encantadora cada paiságem 
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Paisagens da Brooks Range a caminho de Prudhoe Bay 
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A rodovia Dalton Hw acompanha o oleoduto Trans-Alasca numa 

região inóspita, onde o único ponto de abastecimento é improvisado 
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Círculo Polar Ártico 

 
A placa na entrada de Coldfoot registra os recordes de temperatura 
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Objetivo alcançado: Prudhoe Bae às margens do mar glacial Ártico 
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