Ministério das Relações Exteriores (MRE)
Consulado-Geral do Brasil em Mendoza

Cuidados a observar em expedições ao Monte Aconcágua
Quase todo ano, andinistas sofrem acidentes e alguns falecem em expedições ao Monte
Aconcágua. Milhares deles, contudo, conseguem subir e descer do "Teto das Américas".
Para tornar sua aventura segura e inesquecível, observe as seguintes recomendações:
1- Mesmo que o Parque Provincial do Aconcágua ofereça cuidados médicos e
evacuação por helicóptero, faça seguros de viagem, médico e de vida.
2- Menores de 14 anos necessitam autorização judicial para escalar o Aconcágua.
3- Registre-se no Consulado-Geral do Brasil em Mendoza. Indique contatos para casos
de emergência. Informe o itinerário que pretende realizar. Adicione o telefone de
plantão do Consulado como alternativa de emergência (0054 261) 155 37 8478.
4- Respeite o meio-ambiente. Transgressões poderiam causar sua expulsão do Parque.

FAÇA UMA VIAGEM SEGURA:
Antes de partir...
- Fale para alguém aonde você irá e quando voltará.
- Prepare-se bem. Não improvise. Traga as roupas e os equipamentos adequados.
- Faça revisão médica antes de empreender a subida.
- Reúna todas as informações sobre as atrações e os perigos que encontrará pelo
caminho.
- Não realize a ascensão desprevenido.
- As condições climáticas na montanha são imprevisíveis. Mesmo assim, consulte
a previsão do tempo.

NA TRILHA:

- Siga os conselhos dos guardas-parque e observe as placas de advertência.
- Prepare-se para os imprevistos. Faça um plano alternativo em caso de emergência.
- Contrate um guia profissional.
- Planeje racionalmente a rota a seguir. Use o bom senso para decidir quando
interromper a escalada.
- Seja responsável por sua própria segurança e a segurança dos demais. Não se
arrisque inutilmente.

SE VOCÊ ESTÁ COM PROBLEMAS:
- Pare. Pense. Avalie. Faça um plano.
- Não se acanhe em pedir socorro. A ajuda é mais efetiva quando solicitada a tempo.
- Caso esteja perdido ou abandonado, permaneça em local seguro até a chegada do
socorro. - Procure estar visível. Tente estabelecer contato com os resgatistas.
- Esteja ciente de que leva algum tempo para o resgate chegar até você.

NA SUBIDA OU NA DESCIDA:
* Não se separe do seu grupo.
* Siga sempre as orientações da equipe dos guardas-parque.

CONTATOS IMPORTANTES
Centro de Visitantes do Parque do Aconcágua (www.aconcagua.mendoza.gov.ar)
Av. San Martin 1143 – 1º andar – Mendoza-Centro
Telefone: 0054 (0261) 425-8751
Patrulha de Resgate do Parque Provincial do Aconcágua-Plaza de Mulas: (0262) 4490441
Esquadrão Puente del Inca: 00 54 (0261) 155-638850
Email: informesaconcagua@mendoza.gov.ar

MENDOZA – Telefone de Emergência: Disque 911
Hospital Lagomaggiore: Telefone: (0054) 261 413-4600 ou 425-9315 (Barrio Cano)
Hospital Central: (00 54) 261 449-0500 (Mendoza-Centro)

O Consulado-Geral do Brasil em Mendoza está localizado à:
Calle Rivadavia, 628. Telefone: (0261) 423.0939.

Horário de atendimento ao público: das 9h às 15h.
Telefone de plantão 24h: (261) 155 37 84 78
Email: cg.mendoza@itamaraty.gov.br
Facebook: Consulado-Geral do Brasil em Mendoza

