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Não deu praia? A região tem balneários
Em Vera Cruz e em Santa Cruz, pelo menos quatro opções em cada município; e em Vale do Sol, duas. Veja mais lugares para aproveitar o verão

LUCAS BATISTA
materia@jornalarauto.com.br

PARA CURTIR O CALOR

Janeiro, período de férias, 
tempo de curtir com a família, 
com os amigos, aproveitar o 
sol, o mar. Mas e se orçamento 
não permite uma viagem até o 
litoral, o que fazer? Saiba que 
a região está bem preparada 
quando o assunto é balneários 
e locais para divertimento, seja 
em dias de semana ou nos sá-
bados e domingos. A maioria 
desses espaços fica no interior 
dos municípios, o que já pro-
porciona vistas a paisagens 
exuberantes.

Se o desejo é tomar banho 
de piscina, há opções. Se quer 
cascata, tem também. Se quiser 
aproveitar a areia das praias 
internas, pode. E se quiser lu-
gar para jogar vôlei, futebol e 
praticar tantos outros esportes, 
espaço é o que não falta e nem 
precisa ir muito longe.

Em Vera Cruz, são pelo me-
nos quatro opções; em Santa 
Cruz também; e em Vale do Sol, 
duas. Aliás, no Vale já é possível 
aproveitar as águas do rio Par-
do e colocar o pé na areia. Na 
cidade histórica também. Por 
lá, são quatro locais para ba-
nho, que, segundo a Prefeitura, 
uma parceria entre a Secretaria 
de Turismo e Cultura de Rio 
Pardo e os donos dos bares da 
praia proporciona um ambiente 
mais seguro e com acesso aos 

restaurantes.
Agora, se o desejo é curtir 

mais a natureza, o município 
de Candelária tem uma dica: a 
Ponte do Império, localizada em 
Passa Sete, a cerca de 17 quilô-
metros do centro. A estrutura 
foi construída entre os anos de 
1879 e 1880, pelo arquiteto e imi-
grante alemão Carlos Himberto 
Puhlmann, sobre o arroio Passa 
Sete, há poucos metros de sua 
confluência com o Rio Pardo.

GUARDA-VIDAS
Das praias de águas internas, 

as mais conhecidas da região 
são: a de Vale do Sol; as de 
Rio Pardo; e a de Vale Verde. 
Dessas, apenas Vale do Sol não 
dispõe de guarda-vidas. Nas de-
mais, desde dezembro está ativa 
a “Operação Verão”. Ao todo, 
13 profissionais estão instalados 
nas praias e balneários da região 
como forma de aumentar a se-
gurança. As guaritas funcionam 
das 9 às 12 horas e das 15 às 19 
horas.

VALORES
O valor dos ingressos varia 

de um balneário para outro. Em 
média, fica entre R$ 10 e 20 por 
pessoa, nos locais com piscina. 
Em compensação, os espaços 
com águas de rio, em sua maio-
ria, a entrada é gratuita. Veja 
ao lado as opções que o Vale 
do Rio Pardo dispõe, segundo 
apontamento feito pelas Secre-
tarias Municipais de Turismo, 
e abaixo mais detalhes sobre os 
balneários.

O que não dá para esquecer?

Itens pra qualquer situação

É claro que muda a bagagem para quem vai passar dias 
acampando em relação àqueles que vão desfrutar de uma 
área de lazer apenas no fim de semana. No primeiro caso, 
barraca, lonas, cordas, fogareiro e uma ampla estrutura deve 
ser pensada para encarar dias e noites, dormir, preparar 
refeições e relaxar. Mas se a ideia é curtir um dia, a lista é 
bem mais enxuta. Mas alguns itens, convém não esquecer:

|Repelentes: os mosquitos e borrachudos são um incômodo, 
principalmente ao entardecer e à noite.
|Sacos de lixo: recolha todo o seu lixo para que outras pes-
soas possam usufruir da natureza assim como você.
|Itens de higiene: desodorante, sabonete, lenços e até papel 
higiênico, é sempre bom ter a mão.
| Protetor solar
| kit de primeiros socorros
|Cadeiras de praia, guarda-sol
|Claro, roupas de banho, toalhas e uma muda extra

|Lanterna ou lampião com pilhas novas;
|Extensão elétrica com bocal para lâmpada, para iluminar o 
local do camping à noite;
|Câmera fotográfica, para registrar a aventura;
|Canivete;
|Cordas ou cabos de sisal, para diversos usos;
|Prendedor de roupas;
|Sacos para roupas sujas e molhadas;
|Panos de limpeza;
|Carregadores de pilhas e bateria;
|Celular, para uso em emergências.


