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Seis pontos imperdíveis de 
ecoturismo no Uruguai

Respirar o ar puro das 
“Sierras de Las Ánimas”, fa-
zer trilha na “Quebrada de los 
Cuervos”, seguindo até os ria-
chos, ou passear a cavalo pe-
los cerros, tocar a água com 
as mãos ao avistar as mais de 
400 aves imperdíveis que ofe-
rece o Uruguai, uma delicio-
sa recompensa, após cumprir a 
quarentena.

Um destino, várias experiên-
cias para desfrutar a uma cur-
ta distância. O Uruguai propõe 
seis destinos imperdíveis para 
visitar virtualmente e, mais 
para frente estar, após tudo isso 
passar.

Ser recebido por um anfi-
trião local com chá, ou café e 
uma refeição caseira, recém as-
sada, é o início de uma experiên-
cia única, que cumpre as expec-
tativas de segurança e confiança 
para toda a família. Enquanto 
isso, podemos curtir no con-
forto de casa, a beleza e atra-
ção desse segmento no Uruguai, 
pelo canal de Youtube Uruguay 
Natural TV, ou selecionar algu-
mas das 50 escapadas pelo Guía 
Vacaciones en Familia Uruguay, 
para as próximas férias.

A busca por espaços ao ar 
livre, por práticas de ativida-
des típicas de cada lugar, conhe-
cer as tradições e, simplesmen-
te observar  fauna e flora de um 
destino, proporcionam um des-
canso perfeito e parece ter mais 
sentido depois da pandemia.

Quebrada de los Cuervos

Se, o que o visitante procu-
ra é paz e sentir a Natureza, a 
“Quebrada de los Cuervos” se 
tornará o destino ideal para pre-
senciar a majestosa paisagem. 
Esse paraíso escondido é um 
acidente geográfico que combi-
na uma fenda aberta pelo ar-
roio “Yerbal Chico e Sierras 
Agrestes”.

Um destino de aventura, 
para experimentar a Natureza 
de perto e apreciar 180 espé-
cies de aves, mamíferos, anfí-
bios e peixes. Entre os serviços 
disponíveis se encontram: tri-
lha, observação de aves, ativi-
dades de educação ambiental, 
centro de visitantes, serviço de 
guarda florestal, camping e ca-
banas. Também existem algu-
mas restrições: como a entrada 
com animais de estimação, caça, 
pesca, fogueiras e recolocação 
de plantas.

Como chegar?

A 45 quilômetros da cidade 
de “Treinta y Tres”, acesso pela 
Rota 8, quilômetro 306, desvian-
do pelo quilômetro 24 a Oeste por 
uma estradinha. Visitas guiadas: 
turismo33.gub.uy/ - https://www.
youtube.com/watch?v=_fCqSF-
6Vsz8&feature=youtu.be

Laguna de Rocha

Um lugar, a somente 8 qui-
lômetros de “La Paloma”, onde 
convivem grande variedades de 
aves autóctones e migratórias, 
por esse motivo é considerada a 
Biosfera para Educação, Ciência 
e Cultura, pela Organização das 
Nações Unidas. A vegetação é 
abundante. Encontrando cerca 
de 200 tipos de aves para avis-
tamento em um trajeto cur-
to, além de pescar e contar com 
passeios em barco guiado pelos 
pescadores. Não se pode ir em-
bora do local, sem antes provar 

“La cocina de la Barra”, onde se 
preparam pratos artesanais com 
produtos do mar, elaborados por 
um empreendimento de mulhe-
res da comunidade.

Como chegar?

Acesso na intersecção das 
rotas 10 e 15, no quilômetro 8, 
indo para o leste por um cami-
nho de terra. Dali outro cami-
nho permite aproximar-se da 
barra, onde e possível observar 
a fina faixa de areia que sepa-
ra do oceano. + info y reservas: 
Beatriz Ballesteros (+598)095 
669 936) - Cecilia Laporta 
(+598)099065 254)

O Monte de Ombúes

Percorrer o maior agrupa-
mento de “Ombúes” - árvo-
re nativa da Região, na zona 
do Prata, é uma aventura que 
transporta e conecta diretamen-
te com a Natureza. É habitual 
encontrar raposas, gambás, do-
ninhas, gatos selvagens e lagar-
tos, entre outros animais. Os 
Ombúes que não crescem jun-
tos, nesta região é uma exceção. 
São 20 quilômetros beirando a 
“Laguna de Castillos”, localiza-
do em Rocha. É possível acessar 
por bote, ou lancha pelo “Arroyo 
Valizas,” ou de alguns estabele-
cimentos particulares da zona.

Como chegar?

O ponto de partida do tra-
jeto é a ponte sobre o “Arroyo 
Valizas”, que conecta a “Laguna 
Castillos” com o Oceano Atlân-
tico e, se localiza no quilôme-
tro 267 da Rota 10. Dali, vários 
botes saem rumo ao “Monte de 
Ombúes” em horários diurnos, 
sempre com um mínimo de seis 
passagei ros. + info: http://turismo 
rocha.gub.uy/de-interes/vacaciones- 
de-invierno-en-familia-en-rocha-
6-planes-imperdibles-67

Valle del Lunarejo

Maravilhar-se com os ria-
chos moldados pela água, as co-
linas com topos achatados e a 
vegetação exuberante do Parque 
Natural Regional do “Valle del 
Lunarejo”, um destino imperdí-
vel para os amantes da conser-
vação, com mais de 200 espécies 
de vertebrados identificadas, 
entre elas animais que não se 
encontram em nenhum outro 
lugar do Uruguai.

Como chegar ao 
“Valle del Lunarejo”?

No departamento de Rivera, 
próximo ao limite com Artígas 
e Salto. Acesso pela Rota 

30, próxima a “Masoller” e 
“Tranqueras”.

Grutas del Palacio

Destino aconselhado para 
aqueles amantes da geologia, 
paleontologia e arqueologia. 
Os turistas poderão visitar an-
tigas covas formadas há 66 mi-
lhões de anos, com pinturas ru-
pestres, desfrutar de paisagens 
e observar os grandes lagos exis-
tentes no Geoparque, que con-
ta com um reconhecimento da 
UNESCO.

Para admirar a falha geo-
lógica de mais de um quilôme-
tro de extensão, deve-se chegar 
a Flores e tomar a Rota 3, até o 
quilômetro 236, a 46 km destino 
ao norte da cidade de Trinidad. 
A somente 3 km de Trinidad, 
está a Reserva Rodolfo Tálice, 
que tem uma superfície de 75 
hectares, alberga ao redor de 
1.500 animais de mais de 150 es-
pécies diferentes, predominan-
do a fauna local. + info: https://
www.youtube.com/watch?v=y_
UR8zF37Bo&feature=youtu.be

Parque Nacional 
Esteros de Farrapos e 
Ilhas do Rio Uruguay

Conta com várias ilhas e cons-
titui o último refúgio do Puma no 
Uruguai, é a única área protegi-
da onde existe registros de agua-
rá-guazú. “O Par que Nacional de 
Los Esteros de Farrapos e Islas 
del Río Uru guay” está compos-
to por 17.496 hectares de flora e 
fauna nativa, típico da costa do 
meio, próximo ao rio Uruguai.

É considerado a porta de en-
trada para observar as aves no 
Uruguai na região litorânea do 
país (chamada “Corredor de los 
Pájaros Pintados”), dado que 
ali confluem 5 ecossistemas. O 
Parque Nacional se desenvol-
ve entre dois povoados, “Nuevo 
Berlín” ao Sul e San Javier ao 
Norte, este último originado da 
antiga colônia de imigrantes 
russos que chegou ao país em 
1913 e que, ainda hoje, conser-
va algumas de suas tradições. 
A localidade conta com a esta-
ção fluvial de “Nuevo Berlín” 
para desenvolvimento da ativi-
dade náutico-recreativa no Rio 
Uruguai, com um centro de in-
formação ao turista.

Como chegar?

Para entrar no parque, é ne-
cessário fazer-lo desde “Nuevo 
Berlín”, a 45 km da cidade de 
Fray Bentos (no departamento 
de Río Negro), pela Rota Nacional 
Nº 20. + info https://turismo.
gub.uy/pajarospintados/index/
naturaleza-y-areas-protegidas/
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Quebrada de los Cuervos

Ipem-SP valida radares na Zona Norte da Capital
O Ipem-SP (Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado de São 
Paulo), autarquia do Governo do 
Estado, vinculada à Secretaria 
da Justiça, e órgão delegado do 
Inmetro, que tem como objeti-
vo defender o consumidor, vali-
dou nesta quinta-feira, 4 de ju-
nho, os radares instalados nas 
avenidas Gustavo Adolfo, altura 
do nº 683, Jardim Japão, altura 
do nº 770, e Guapira, altura do 
nº 1.394, Zona Norte da Capital.

Diariamente, o Ipem-SP ve-
rifica os radares de velocidade 

em todo o Estado de São Paulo. 
Conforme a Portaria Inmetro 
544/2014, é obrigatória a aferi-
ção uma vez por ano, ou toda 
vez que o equipamento passar 
por reparo.

A aferição no radar leva de 
20 minutos, até uma hora. A 
ação envolve os fiscais do Ipem-
SP e a equipe da empresa res-
ponsável pelo radar.

Em caso de chuva, a verifica-
ção é cancelada. O cancelamen-
to também pode ocorrer pou-
cas horas antes do agendado, 

conforme solicitação dos agen-
tes de trânsito, ou empresa res-
ponsável pelo equipamento.

Caso o equipamento seja 
aprovado, recebe um certificado 
válido por um ano. Quando há 
reprovação, a empresa fabrican-
te é notificada a corrigir o erro.

Em caso de excesso de velo-
cidade, para aplicação de mul-
tas, o equipamento precisa es-
tar verificado pelo Ipem-SP.

A ação foi realizada pela 
equipe de fiscalização do institu-
to da Regional Norte da Capital.

Quatro livros para edificar 
o relacionamento

Está chegando a data que, 
todo casal apaixonado ama co-
memorar: o Dia dos Namorados! 
Apesar do atual cenário de iso-
lamento social, os casais podem 
e devem manter o romantis-
mo que esse dia propõe. Porém, 
muitos ainda não sabem como 
presentear o seu amado par, ou 
até mesmo, buscam na literatu-
ra formas de preservar um rela-
cionamento estável.

Pensando nisso, a Editora 
Mundo Cristão criou uma cam-
panha em seu site que é uma 
excelente opção para que os ca-
sais apaixonados encontrem 
o presente ideal - um com-
bo com dois livros que tra-
tam do mesmo assunto: edi-
ficação, amor e união, todos 
com preço promocional, veja:  
https://bit.ly/mcdiadosnamorados. 
Ainda, para os fãs do renomado 
Gary Chapman, a editora mon-
tou um kit exclusivo com as duas 
obras mais queridas do autor: As 
Cinco Linguagens do Amor e As 
Cinco Linguagens do Perdão, as-
sim, todos podem presentear em 
dobro aquele que se ama.

Confira a seguir a lista 
preparada pela editora com 
obras que trazem uma impor-
tante reflexão sobre relacio-
namentos e, que promovem 
momentos de amor e aproxi-
mação. Todos os títulos podem 
ser comprados totalmente  
on-line, tanto no e-commerce 
da Mundo Cristão, como nas 
principais plataformas no for-
mato físico.

ANTES DE DIZER SIM!: 
UM GUIA PARA NOIVOS E 
SEUS CONSELHEIROS, de 
Jaime Kemp (Editora Mundo 
Cristão). Manual indispensá-
vel para pastores e conselheiros 
e um guia fundamental para os 
noivos, Antes de dizer sim, de 
Jaime Kemp, traz uma orien-
tação clara, segura e objetiva, 
quanto aos propósitos de Deus 
em relação ao matrimônio. Uma 
poderosa ferramenta para a pre-
venção dos problemas que afe-
tam a vida a dois e que ajudará 
os jovens casais, a conhecerem 
o caminho para a construção de 
um verdadeiro lar cristão, no 
qual há alegria e bençãos que 
vêm de um relacionamento pro-
fundo entre os cônjuges, pauta-
do pelo respeito mútuo e obe-
diência à vontade do Criador.

AS CINCO LINGUAGENS 
DO AMOR: COMO EXPRES-
SAR UM COMPROMISSO 
DE AMOR A SEU CÔNJU-
GE, de Gary Chapman (Editora 
Mundo Cristão). As diferen-
ças gritantes no jeito de ser e de 
agir de homens e mulheres, já 
não são novidades há tempos. O 
que continua sendo um dilema 
é como fazer dar certo uma re-
lação entre duas pessoas que, às 
vezes parecem ter vindo de pla-
netas distintos. Compreender 
essas diferenças é parte da solu-
ção e é nisso que Gary Chapman 
vai ajudar você. Com mais de 30 
anos de experiência no aconse-
lhamento de casais, ele percebeu 
que cada um de nós adota uma 
linguagem pela qual damos e re-
cebemos amor. Quando o casal 
não entende corretamente a lin-
guagem predominante de cada 
um, a comunicação é afetada, 
impedindo que se sintam ama-
dos, aceitos e valorizados. Nesta 
terceira edição de sua clássica 
obra sobre relacionamentos, que 
já vendeu mais de 8 milhões de 
exemplares, Gary Chapman, não 
só explica as cinco linguagens, 
como apresenta um questioná-
rio para os maridos e, outro para 
as esposas descobrirem a sua lin-
guagem de amor. Além disso, 
uma seção especial de perguntas 
e respostas vai esclarecer todas 
as suas dúvidas e,  dar o direcio-
namento sobre como expressar 
melhor seu amor a seu cônjuge 
e ajudará você a compreender a 
forma dele de manifestar o amor.

AS CINCO LINGUAGENS 
DO PERDÃO, de Gary Chap-
man (Editora Mundo Cristão). 
“O mais difícil dos pedidos. 
Amar é nunca ter de pedir 

perdão”. Essa frase, ainda na 
moda, é do filme Love Story, de 
1970. Trata-se de uma inversão 
de valores, pois tomar a iniciati-
va de pedir perdão é demonstra-
ção de respeito, carinho, matu-
ridade espiritual e psicológica. 
Mas como saber o jeito certo de 
se desculpar? Como ter certeza 
de que o pedido de perdão trans-
mitirá sinceridade e sensibiliza-
rá a parte prejudicada? Em As 
Cinco Linguagens do Perdão, os 
experientes conselheiros Gary 
Chapman e Jennifer M. Thomas 
abordam com competência este 
delicado e importante proces-
so nos relacionamentos: o pedi-
do de perdão - talvez o mais di-
fícil, por envolver humildade e 
coragem, além de imprevisibi-
lidade do resultado. Eles anali-
sam dezenas de casos e relatos, 
apontam as principais barrei-
ras, identificam as cinco áreas 
de maior sensibilidade das pes-
soas e oferecem orientação prá-
tica para obter a cura pessoal e 
o restabelecimento das relações.

VOCÊ E EU PARA SEMPRE: 
O CASAMENTO À LUZ DA 
ETERNIDADE, de Francis 
Chan, Lisa Chan, (Editora 
Mundo Cristão. “Você e Eu para 
Sempre” não é mais um típico 
livro sobre casamento. Embora 
existam várias obras disponí-
veis com dicas realmente úteis, 
sobre como melhorar o relacio-
namento entre marido e mulher, 
Francis e Lisa Chan partem da 
perspectiva da eternidade como 
elemento influenciador das deci-
sões do presente. O casal explica 
o conceito bíblico por trás de um 
relacionamento a dois, capaz de 
satisfazer as necessidades mais 
profundas da alma dele e dela. À 
medida que essa necessidade de 
ambos é satisfeita, as questões 
do dia a dia passam a ser trata-
das sobre uma ótica em que a fe-
licidade será, de fato, para sem-
pre. Este livro fala sobre amar 
um ao outro para sempre e mos-
tra que casamento e eternida-
de podem formar um par ideal. 
“Você e Eu para Sempre” é di-
ferente de tantas obras sobre 
casamento, mas, se você está 
em busca de experimentar uma 
vida a dois abençoada por Deus, 
Francis e Lisa Chan poderão 
ajudá-lo a compreender que é a 
partir da perspectiva do longo 
prazo oferecido por Deus àque-
les que o amam que as questões 
do cotidiano podem ser mais 
bem equacionadas. Descubra 
como dar um novo e eterno sen-
tido ao seu casamento.


