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S
empre foi meu so-
nho conhecer o
mundo árabe e, de-
pois de uma ines-
quecível viagem ao
Egito, onde a histó-

ria dos faraós se revela em todo seu
esplendor, seguimos para a Jordâ-
nia, cujo território é 90% desértico.
Apesar de limitar-se com países co-
mo Iraque e Israel, a Jordânia não
está em guerra, há tranqüilidade e
até mesmo a interpretação do isla-
mismo é mais moderada. 

Conhecemos a capital, Amã,
uma bela e moderna cidade, mas
o nosso objetivo maior era chegar
a um lugar que, depois do século
12, por mais de 500 anos, ficou
praticamente desconhecido do
mundo: a cidade de Petra, um dos
sítios arqueológicos mais preser-
vados do mundo. Toda entalhada
na rocha, foi fundada pelos naba-
teus entre os séculos 3 a 1 a.C.

O que causou maior impacto aos
nossos olhos foi o caminho que an-
tecede à cidade: é uma espécie de
fenda, onde um rio foi desviado, é
como uma montanha partida ao
meio. Percorre-se mais de um quilô-
metro entre paredes de mais de cem
metros de altura, com cores de vá-
rias tonalidades. No final, uma sur-
presa: o imponente e mais impor-
tante templo dos nabateus, chama-
do Tesouro, todo esculpido numa
rocha rosada, em um incrível traba-
lho de arquitetura. 

Chega-se, então, às ruínas dessa
extinta civilização: teatros, mora-
dias, templos, túmulos, tudo é
grandioso, com destaque para os
túmulos reais, tudo artisticamente
esculturado nas
rochas. 

Na Jordânia,
visitamos tam-
bém o Monte
Nebo, lugar de
onde Moisés
teria avistado a
terra prometi-
da. Mil metros
abaixo, vê-se
parte do Mar
Morto e a cidade de Jericó, lugar
onde, segundo a Bíblia, Jesus fez
milagres. Faltam adjetivos para
expressar as emoções vividas nes-
sa viagem, onde não dispensamos
um passeio de camelo. E a visão
da lua, a derramar sua pálida luz
sobre a imensidão do deserto, fi-
cará, por muito tempo, retida em
minha memória. 

◆ Se você conheceu algum lugar diferente ou tem um relato interessante sobre viagens, envie um texto de 40 linhas para
Zero Hora (Avenida Ipiranga, 1.075, bairro Azenha, CEP 90.169-900, a/c Caderno  Viagem). Mande também uma pequena

biografia que inclua alguns dados pessoais (nome, profissão, idade, lugares que já conheceu ou que pretende visitar),
acompanhada de fotos (uma delas em que você apareça).

Iara Maria Zimmermann Valandro, 66 anos
Professora aposentada 
Lugares que visitou: Uruguai, Chile, Argentina (incluindo a
Patagônia), Itália, França, Bélgica, Holanda, Hungria, Alemanha,
Áustria, República Checa, Espanha, Egito e Jordânia 
Lugares que pretende visitar: Turquia, Grécia e Croácia 

IARA MARIA ZIMMERMANN VALANDRO

Nesta seção, o leitor poderá
contar uma situação
pitoresca, inesperada,
divertida ou nem tanto
ocorrida em viagem. 
Envie sua contribuição para
viagem@zerohora.com.br.
Ah, fotos sempre serão 
bem-vindas.

FERNANDA SOUZA*

Quando eu e meu namorado co-
meçamos a planejar nossa viagem
a Buenos Aires gostaríamos de
conciliar a data com algum show
do cantor argentino Diego Torres.
Como o site estava sempre desa-
tualizado, o programa ficou fora do
roteiro. Em novembro, fomos à ca-
pital argentina e, durante um city
tour, vi um outdoor anunciando o
tão esperado o show. Melhor: seria
o lançamento do novo CD. Fomos
em busca dos ingressos.

Chegado o dia do show, para ban-
car os portenhos, resolvemos ir de
ônibus até o estádio do Vélez Sars-
field. De olho no relógio e com o fre-
nético trânsito de Buenos Aires a
nos atrasar, decidimos descer e pe-
gar um táxi, que rodou bastante até
chegarmos ao local. São cerca de 20
minutos. Como ir a Esteio ou Guaí-
ba, mas parecia uma eternidade. 

Ao sair do estádio, depois de um
show maravilhoso, fomos atrás de
um táxi. Todos que passavam já es-
tavam lotados ou não paravam
porque buscavam passageiros cha-
mados pelo rádio-táxi. Até então,
havíamos ignorado os conselhos de
guias para só pegar táxis chamados
por telefone. O risco de pegar na
rua e ter o taxímetro alterado pare-
cia ridículo. Afinal, as corridas
eram baratas e até então era só le-
vantar o braço que um, dois...
três... carros apareciam. 

Não foi o que ocorreu naquela
noite. Após circular durante uma
hora pelos arredores do estádio,
nenhum táxi parou. Chegamos a
pedir a um taxista que chamasse

um carro pelo seu rádio, e ele mal
nos deu ouvidos. Cansados, resol-
vemos pôr em prática uma idéia
que já havia nos ocorrido: entrar
numa lanchonete e pedir que ligas-
sem para um ponto de táxi.

A gerente, minha xará, pronta-
mente nos fez a gentileza. Na pri-
meira tentativa, demoraria uma
hora. Ela tentou outro lugar, e em
breve viria. Resolvemos sentar e
comer empanadas. Quando o carro
chegou, nada dos tradicionais táxis
preto e amarelo. Era verde, sem
placa ou taxímetro, e o motorista,
um senhor meio suspeito. Exaus-
tos, entramos e despencamos. No
caminho, ao olhar à volta, apenas
pequenas casas e um lugar que na-
da lembrava os bairros de Buenos
Aires com seus prédios de arquite-
tura francesa. Sem trocar uma pa-
lavra, nossos olhares denunciavam
três temores: seríamos seqüestra-
dos? Assaltados? Ou certamente a
corrida teria um preço exorbitante.
A viagem parecia não ter fim. 

Quando o Obelisco apontou na
iluminada noite portenha, respira-
mos aliviados. Restava saber quan-
to custaria a corrida. Ao nos deixar
na Corrientes com a Florida, o mo-
torista pegou uma tabela e fez um
cálculo: 20 pesos. Seu olhar já não
parecia tão suspeito. 

Pela distância percorrida, pelos
preços cobrados no Brasil e pela di-
ficuldade que foi conseguir um tá-
xi, a corrida saiu barata. E voltar
para o hotel depois dessa aventura
não tinha preço.

*Diagramadora de ZH
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Fernanda
(foto) e o
namorado
viveram uma
aventura
em Buenos
Aires

O templo Tesouro foi todo esculpido em uma rocha

Perdidos na noite

Petra é um
dos sítios
arqueológicos
mais
preservados 
do mundo

Em busca da
Cidade Rosada 
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Grande variedade de artigos para presente

SuperMala
ARTIGOS PARA VIAGEM

www.supermala.com.br
Pç Otávio Rocha, 95 e 97 F:(51)3224.8434
Estacionamento em frente

ENTREGAMOS SUA MALA EM CASA

É Hoje!
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