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Visitem Derrubadas e o Salto do Yucumã *
Se você digi tar
no
"D r.G o o g le "
palavras específicas: Salto
do Yucumã - Derrubadas - Tenente Portela - Rota do Yucumã - Parque Estadual do Turvo - Saltos Del Moconá vai
descobrir um mundo mágico!!!
Por isso hoje, estou fazendo
o maior marketing da terrinha
que tanto amo e que me viu
nascer - apesar de ter morado em Derrubadas (RS) somente até os 3 anos de idade, (mas volto lá todo v erão
disfarçada de turista), e não
vou acrescentar um milhão e
meio de informações, que estão disponíveis na Wikipédia e
em outros sites, inclusive com
dados oficiais dos últimos recenseamentos, etc e tal.
Pesqu is em, q ue v ale a
pena. Eu garanto!!! E visitem
nas férias esse lugarzinho en-

cantador. Eu recomendo!!!
Apenas quero dividir com
vocês a exuberância, a beleza
incomparável e o fascínio do
Salto do Yucumã, a maior queda d'água longitudinal do mundo, com 1.800 metros de extensão e uma das marav ilhas do
nosso estado, que faz a divisa
entre minha querida Derrubadas, Rio Grande do Sul, Brasil e
o Departamento de San Pedro
no Município de El Soberbio, Misiones, Argentina.
O Parque Estadual do Turvo,
onde está localizado o Salto do
Yucumã, junto ao rio Uruguai,
também é divisa com o Estado
de Santa Catarina e foi o primeiro parque criado no Rio Grande
do Sul no ano de 1947, com área
de mais de 17.000 hectares,
sendo que a atual "A Rota do
Yucumã" é composta por 33
municípios gaúchos, que são:
Ajuricaba / Augusto Pestana
/ Barra do Guarita / Bom Pro-

gresso / Bozano / Braga / Campo Novo / Catuípe / Chiapeta /
Condor / Coronel Barros / Crissiumal / Derrubadas / Derrubadas / Esperança do Sul / Humaitá / Ijuí / Inhacorá / Jóia / Miraguaí / Nova Ramada / Palmeira
das Missões / Panambi / Pejuçara / Redentora / Santo Augusto / São Martinho / São Valério
do Sul / Sede Nova / Tenente
Portela / Tiradentes do Sul /
Três Passos / Vista Gaúcha.
Pesquisando no site da Prefeitura Municipal de Derrubadas (RS), vocês encontrarão
todas as informações sobre
horário, preço de ingresso,
acesso ao Parque do Turvo, etc
e tal. O endereço da página é:
h tt p: / / w ww .d er r u ba da srs.com.br/
E que 2012 seja um ano tri
legal para todos nós!!!
Por Régis Mub ar ak
www.re gismuba rak.blogspot.com

