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O Ceará é um estado mundialmente conhecido por suas
belas praias e paisagens. Entretanto, algumas são pouco
procuradas como destino turístico por não serem divulgadas. Neste Jornal de Bandeja, o JornalismoNIC selecionou quatro dessas praias, falando um pouco sobre elas,
para que ganhem mais visibilidade e maior reconhecimento. Todas elas destacam-se pelos inúmeros atrativos que
oferecem a quem deseja visitar locais mais tranquilos.
A mais distante delas, Guajiru, está situada a 132 km
da capital cearense e fica no litoral oeste do Estado, no
município de Trairi. É uma praia calma, onde se formam
piscinas naturais durante a maré baixa.
Parajuru, localizada no município de Beberibe, tem
uma espaçosa faixa de areia dourada e um mar agitado,
constituindo-se em uma região ainda pouco conhecida
por turistas.
Uruaú, também situada no município de Beberibe, é um
local pouco frequentado por turistas, mas bem aproveitado
pelos moradores locais, que preservam sua vegetação nativa.
Por fim, a praia do Batoque, a mais próxima de Fortaleza, também foi selecionada por seu ambiente tranquilo e
pouco frequentado, além da sua paisagem e dunas.
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Vamos à praia?

Para ouvir
Conﬁra uma playlist com músicas
relacionadas à praia, especialmente
selecionadas para você entrar no clima e
visitar uma das praias citadas neste Bandeja.

Aberto de terça a sexta de 10h às 20h Sábado e domingo de 14h às 19h
Informações: 3477.3319 / www.unifor.br

Localizada no litoral oeste da costa cearense, é uma das principais praias
do Trairi. É um local de areia clara e seus habitantes dedicam-se sobretudo
à pesca artesanal, turismo, comércio, artesanato
e agricultura. É uma região onde faz sol praticamente o ano inteiro, mas os ventos deixam a
temperatura bastante agradável. Guajiru é calma e sem agitos e, durante a maré baixa, se
formam muitas piscinas naturais na beira do
mar, o que constitui um ambiente perfeito para
o lazer das crianças.

Parajuru

Localizada no litoral leste do Ceará, a 120 km da cidade de Fortaleza e a 42 km
da cidade de Beberibe, é frequentada por pessoas que, em sua maioria, moram
no seu entorno. Com uma espaçosa faixa de areia
dourada, possui um mar agitado, com boas ondas, propícias à prática de esportes e ao banho.
É um lugar ideal para os que desejam relaxar,
tomar um refrescante banho de mar e aproveitar
um dia tranquilo com a família. Para quem gosta
de marchinhas de Carnaval, a cidade proporciona
grandes eventos no centro da cidade com blocos
tradicionais da região.

Uruaú

É um refúgio em Beberibe
para quem busca tranquilidade. A faixa de areia que
constitui o local é clara e fina. O verde das águas é
muito convidativo para um mergulho. Parte da praia
mantém uma vegetação nativa preservada, mas que
não impede os raios de sol de alcançarem toda sua
extensão, o que torna necessário o uso de guarda-sol. As dunas são perfeitas para um passeio de bugue e a lagoa, que fica localizada em frente à praia, também é um atrativo.

Batoque

Lazer
Seja para tomar um
banho de mar seja
para bronzear-se na
areia, muita gente
costuma ir à praia em
busca de relaxamento
e diversão. Entre as
atividades com ﬁns
recreativos, estão a
prática de esportes,
como vôlei de praia,
futebol, futevôlei,
frescobol e diversas
modalidades
de surfe. É
comum também
encontrarmos
pessoas caminhando,
passeando
com animais
e construindo
castelos de areia
na beira da praia.

A praia do Batoque está localizada na região metropolitana de Aquiraz, a 51 km
de Fortaleza. O nome “Batoque” remete ao som emitido quando as águas batiam
na vegetação à beira de um antigo canal. Pouco visitada, a praia é uma ótima opção para quem busca
tranquilidade. Há uma extensa faixa litorânea com
barracas, que têm pratos regionais com peixe e
camarão. Os atrativos são as dunas, os morros e os
quiosques. Uma opção de passeio é a Trilha Ecológica
da Reserva Extrativista. O acesso é possível pela estrada via Pindoretama.
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