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A praia das Corvinas, na orla 
do Maçarico, em Salinas, 
é uma ótima opção para 

quem busca um local mais tran-
quilo para curtir o verão. Menos 
procurada pelos veranistas em 
relação ao Atalaia, no local não 
há carros na praia. Tam-
bém não há restaurantes 
ou barracas na praia, 
mas vendedores 
ambulantes vão até 
os veranistas, ofere-
cendo-lhe comidas 
e bebidas. O vende-
dor Raimundo No-
nato de Souza, o Dinho, 
trabalha no local há 15 anos. No 
final da manhã de sábado, ele 
disse que o movimento na praia 
ainda não refletia as férias de ju-
lho. Ele acredita que mais turis-
tas só deverão aparecer mesmo 
depois do dia 10 deste mês.

Dinho disse que no ano pas-
sado o movimento foi bom. Ele 
espera que, nesta temporada 
de férias, suas vendas superem 
as registradas em 2016. Na sua 
avaliação, não há crise, já que as 
pessoas estão lotando os bares e 
as praias de Salinas. Dinho ven-
de refeições e bebidas na praia. 
Em um dia de bom movimento, 

Corvinas é sol e calmaria
na orla do Maçarico, praia atrai veranistas que buscaM uM local seM carros na faixa de areia
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  Dona de uma pousada, Edileuza aposta que este ano a procura aumentará

vende 50 refeições. 
Um dos veranistas é Jefferson 

Guimarães. Ele é cearense e, a 
trabalho, chegou ao Pará na sex-
ta-feira. Aproveitou o domingo 
para conhecer Salinas. Jefferson 
contou que deu uma volta na 

cidade e gostou muito da 
praia das Corvinas. “É 

tranquilo”, constatou. 
Claus Garjioni 

foi com sua família 
para a praia, que ele 
não conhecia. Ele 
estava acompanha-

do da esposa, Juliete, 
e da filha, Thaginne. “Essa 

praia tem o nosso perfil: um lu-
gar calmo”, disse Claus. “Aqui 
tem tranquilidade, privacidade”, 
afirmou Juliete, observando que 
não há veículos na praia. 

No local, há homens do Cor-
po de Bombeiros e, também, 
policiais militares, garantindo a 
segurança dos veranistas. A cor-
vina é um peixe de água doce, 
conhecido popularmente como 
Cruvína, pescada branca ou 
ainda pescada do Piauí.

pousadas
Para os donos de pousadas 

em Salinas, a expectativa é de 
que o movimento melhore no 
segundo fim de semana de ju-
lho. É que, na primeira semana, 
quem está de férias aproveita 
para resolver assuntos pessoais. 

“Nesse primeiro final de sema-
na foi tranquilo”, disse Edileu-
za Machado, dona da pousada 
Heloysa, localizada no bairro 
Atlântico e em frente ao quartel 
do Corpo de Bombeiros. 

O movimento estará no 
auge no terceiro e quarto fi-
nais de semana, quando serão 
realizadas programações em 
Salinas, entre as quais a tra-
dicional Corrida do Sal, uma 
promoção das Organizações 
Romulo Maiorana (ORM). 

Nesta época, disse Edileuza, 
a pousada, que tem 18 quartos, 
estará com 100% de ocupação. 
Edileuza acredita que, este ano, 
o movimento será melhor, até 
por conta de obras na cidade e 

empreendimentos existentes 
em Salinas, o que atrai veranis-
tas para Salinas. Sua pousada 
foi inaugurada há seis anos e os 
preços foram mantidos. “Se eu 

mudar, nesta época de crise, 
não consigo lotação”, expli-
cou. Se a pessoa quiser ficar 
de quarta a sábado, ela baixa o 
preço da diária.

A praia das Corvinas é 
uma boa opção para quem 

busca tranquilidade 


