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COMPENSA
A DESCOBERTA

Hilquias Darcley, 
35, técnico de informática. Autor do Capixaba 

da Gema (www.capixabadagema.com.br)

Ágnez Bonfá e João Olavo, 29 e 31, psicóloga e analista de sistemas. Autores do DestinõES (blogdestinoes.com.br)

Giovana Duarte Camiletti, 
40, analista de projetos. É autora do Guia 
Capixaba (www.guiacapixaba.club)

Tiago Voss dos Reis, 35, servidor público. Autor do Rotas Capixabas (www.rotascapixabas.com)

Deivson e Nathana, 23 e 27, blogueiros. Autores do Capixaba na Estrada (capixabanaestrada.com)
Com quase 200 mil seguidores no Facebook e 99 mil no 

Instagram, o Capixaba da Gema é um dos perfis de turismo 

mais conhecidos no Estado. No blog, Hilquias dá dicas de 

lugares onde já esteve e, nas redes sociais, reposta fotos dos 

seguidores pelo Estado. “Comecei em 2004, ainda no Orkut, 

porque não via o turismo no Estado ser divulgado”, conta. Foi 

graças a ele que a Praia Secreta virou point em Vila Velha, neste 

ano, depois de um vídeo que teve mais de 18 mil visualizações. 

A dica, agora, é a Praia do Morcego, em Guarapari, que já está 

bombando. Para chegar lá, são 15 minutos de caminhada a 

partir da Praia dos Adventistas, depois das Três Praias. Hilquias 

agora também organiza passeios para grupos.

Um diferencial do DestinõES, criado pelo casal de namorados Ágnez Bonfá Drago e João Olavo Baião de Vasconcelos, é o cuidado que eles têm de mapear e fotografar as rotas até chegar aos destinos indicados no blog. Facilita, e muito, a vida dos aventureiros. Sempre que eles fazem um passeio diferente pelo Estado, deixam as orientações detalhadas para os leitores. “Também explicamos a distância a partir de Vitória, os valores dos ingressos (quando há) e telefones de contato dos locais”, diz João. No blog, dá para conferir a dica do Vale das Cachoeiras, em Viana - um verdadeiro paraíso para trilheiros que curtem uma boa e refrescante recompensa no final. E tudo a menos de uma hora de Vitória.

O blog foi criado em 2015 depois de tanto Giovana ouvir 
reclamações de amigos sobre a falta de páginas que 
reunissem dicas de onde comer e de onde passear no 
Espírito Santo. Na página, ela divulga informações de 
lugares onde já esteve e dos quais gostou. “É um trabalho 
de amor ao Estado mesmo, sem patrocínio”, explica. A 
dica de passeio que ela sugere é a Praia das Falésias, em 
Marataízes, no Sul do Estado. Na época em que ela postou 
fotos desse lugar, muitos leitores comentaram que não 
conheciam o local ou que temiam ir até lá, por ser muito 
deserto. “É a minha praia preferida há anos, quando ainda 
nem pensava em ter o blog”, destaca Giovana.

As dicas de passeios do Tiago no Rotas Capixabas já atraíram 
turistas até de outros países para o Espírito Santo. Ele conta 
que criou o blog em 2010 e que um dos seus primeiros 
posts, sobre a trilha do Pico da Bandeira pelo lado capixaba, 
é acessado até hoje por pessoas do mundo todo. No ano 
passado, ele encontrou, em Vitória, um turista de Portugal 
que resolveu conhecer o Estado e o Pico da Bandeira depois 
de ler o blog dele. “O sr. José depois escreveu uma carta 
contando a experiência, cheia de emoção e encantamento 
pela nossa terra”, lembra. A carta, inclusive, foi parar no 
blog do Tiago, como um exemplo de valorização das belezas 
capixabas.

Os amigos Deivson Santana e Nathana Reis criaram o blog há cerca de dois anos e adoram ajudar a impulsionar o turismo no Estado. Eles também contam com um parceiro do Rio de Janeiro, Alex Oliveira, que compartilha os melhores destinos cariocas. Além de roteiros de praias e montanhas para visitar, o blog também dá dica de hotéis, pousadas e restaurantes e divulga programações de eventos em terras capixabas. “Nosso público maior é daqui mesmo, gente que quer conhecer um lugar diferente e não sabe por onde começar”, diz Nathana.  A dica de hoje é para quem vem de fora: no blog, eles fizeram um post com uma lista de hostels no Espírito Santo, incluindo um em Santa Teresa, na região Serrana. Confere lá!

Há anos, eles ajudam a di-
vulgar, pela internet, luga-
res pouco conhecidos do 
Estado, dão dicas de praias, 
cachoeiras e outros recan-
tos que parecem verdadei-
ros paraísos escondidos 
bem pertinho de nós. São 
os blogs de turismo admi-
nistrados por capixabas e 
por quem escolheu o Espí-
rito Santo para viver, vol-
tados para visitantes e mo-
radores que têm interesse 
em conhecer mais sobre as 
nossas belezas.

Foi por causa do traba-
lho desses blogueiros, in-
clusive, que muitos lugares 
viraram points nos últimos 
anos, como as ilhas Pituã e 
Itatiaia, em Itapoã; e a Praia 
Secreta, na Praia da Costa, 
em Vila Velha. 

Nas postagens, os auto-

res explicam como chegar 
aos locais, postam mapas e 
fotos que facilitam o cami-
nho dos aventureiros, dão 
dicas de onde ficar, onde 
comer e até organizam pas-
seios para grupos.

O Metro conversou com  
editores de cinco blogs e 
pediu para cada um deles 
apontar uma dica de turis-
mo que fez sucesso em sua 
página. São locais e orienta-
ções para quem curte viajar 
pelo Estado e gosta de des-
cobrir novos destinos bem 
pertinho de casa. Dá para 
fazer os roteiros em apenas 
um dia ou programar uma 
viagem curta de fim de se-
mana. Que tal aproveitar? Hostel em Santa

Teresa, na região Serrana

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Visual que pode ser contemplado
durante a subida do Pico da
Bandeira pelo lado capixabaA beleza da Praia das

 Falésias, em Marataízes 

Para se refrescar no
Vale das Cachoeiras, em Viana 

A tranquilidade da  
Praia dos Morcegos, 

em Guarapari

Verão. Blogueiros fazem sucesso na 
internet com dicas sobre lugares pouco 
visitados no Estado. Saiba alguns dos 
recantos que vale a pena conhecer
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