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Reality show

Desafio Discovery tem 4 montanhistas pré selecionados
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Programa de TV da Discovery Channel irá ocorrer no México e terá participantes
do Brasil, Argentina, Colômbia e México.

Fonte: Redação
Desafio Discovery é uma competição que avalia a habilidade, resistência física e
raciocínio de competidores selecionados entre o público da região. Produzida na
América Latina, a série mostra os melhores representantes de cada país enquanto
estes superam obstáculos encontrados na natureza, lidam com seus próprios
limites e medos para vencer.
Centenas de pessoas se inscreveram para participar do programa, mas apenas 10
foram pré selecionados, dentre eles 4 montanhistas:

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Cursos de Montanhismo

Pedro Hauck – Montanhista que vive em Curitiba, PR, é atualmente o brasileiro que
mais escalou montanhas de 6 mil metros de altitude, escala e faz trilhas há 17
anos.
Rafael Wojcik – Montanhista e empresário que tem em seu curriculum a abertura
de mais de 300 vias de escaladas em diversos estados. Dentre elas a primeira via
com mais de mil metros de altura, a “Maria Nebulosa” localizada em Petrópolis- RJ.
Rafael também pratica parapente e faz voos a partir de montanhas e também
escala montanhas de altitude nos Andes.
Victor Carvalho – Bombeiro Militar de São Paulo, Victor é um dos mais experientes
montanhistas do Clube Alpino Paulista. Ele escala em rocha e tem em seu currículo
algumas agulhas rochosas da Patagônia e uma montanha de 7 mil metros
localizada nos Pamires, o Pik Lenin.
Marcio Bruno – Escalador experiente é famoso por ter aberto diversas vias de alto
compromisso mundo afora, como no Monte Roraima e também no Kaga Tondo, no
Mali. Ele já repetiu algumas rotas extremas em Yosemite, meca da escalada de
parede dos Estados Unidos.

Pré selecionados do desafio Discovery 2015. - Fonte:
Discovery Channel
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O time é forte, resta a pergunta: Qual destes montanhistas representará o Brasil no
Desafio Discovery?
Veja mais:
:: Site do Desafio Discovery
Like 664 people like this.
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Cesar Fiori
Vai ser divertido ver vocês comendo olho de bode, purê de minhoca e pagando mico
no paredão.
Curtir · Responder ·

1 · 24 de maio de 2015 18:31

Coutinho Wil · Estudante
Acredito que qualquer um que for o Brasil vai ser bem representado.
Curtir · Responder · 20 de maio de 2015 06:46

Lourdes S Klos · Trabalha na empresa Frivolete modas
Acredito em vocês vai com fé............
Curtir · Responder · 20 de maio de 2015 08:30

Luiz Antoniutti Neto · Trabalha na empresa AGL Incorporadora
torcendo para ver os amigos pagando mico!!!
Curtir · Responder ·

1 · 19 de maio de 2015 10:58

Hilton Benke · Escravo at AltaMontanha.com
O Rafael e o Pedro já estão treinando chupando leite de cobra... kkk
Curtir · Responder · 19 de maio de 2015 11:57

Petrucio Silva · Viajante, analista, blogueiro e sonhador at PLANETA
TERRA
kkkkk rachei
Curtir · Responder · 20 de maio de 2015 09:33

Juliana Garcia
Top
Curtir · Responder · 24 de maio de 2015 12:20
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Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Atenção!!! O Portal AltaMontanha.com alerta que as atividades de montanhismo são adrenantes e viciam logo
ao seu primeiro uso. Os perigos existem, principalmente quando os limites não são respeitados, porém é uma
atividade muito segura se praticada com moderação, consciência e respeito à natureza!
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