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As aventuras em diferentes roteiros e a busca por novas diversões encantam os turistas e todos que visitam a Chapada Diamantina independente do período do ano
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 Chapada Diamantina segue como um dos 
principais destinos turísticos no São João
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Cibele Carvalho vai disputar a prefeitura de 
Rafael Jambeiro nas eleições de 2016

Gerais do Vieira e do Rio 
Preto atraem turistas 

Wagner investe nos 
agentes de saúde e garis

Turista é resgatada por 
condutores da ACV-VC Jornal da Chapada

Rui Rezende Divulgação

Divulgação/ACV-VC

As trilhas necessitam um pouco mais de 
disposição dos turistas, mas são procuradas 
por aventureiros de diferentes partes do 
mundo. Os gerais dão acesso ao Vale do Pati. 

Todas as categorias beneficiadas no mu-
nicípio de Wagner receberam novas fardas 
e equipamentos, valorizando as profissões e 
dando maior segurança ao serviço prestado.

A turista dinamarquesa Jeanette Stustad, 
foi resgatada por guias no alto da trilha 
da Cachoeira da Fumaça, após sofrer uma 
 torção no tornozelo durante a caminhada.
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João Guilherme Matos foi transferido para Salvador em uma UTI da Graer

Políticos baianos declaram apoio à pré-candidata petista durante evento no município de 
Rafael Jambeiro com a presença de militantes e de partidos aliados

Chapada Diamantina
Garoto picado por cobra em Ibicoara se 
recupera e conhece pontos de Salvador

Camila Souza/GOVBA
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São Pedro em Wagner 
terá festa em bairros

Médico atuante na 
Chapada vai chefiar 
delegação brasileira 

de Paratriathlon

João Guilherme Matos e sua mãe Erilene Matos conhecem pontos turísticos da capital baiana

O passeio contou com um roteiro completo pelo Centro Histórico de Salvador

Camila Souza/GOVBA

Os primeiros dias do mês de 
julho serão dedicados ao festejo 
de São Pedro, no município de 
Wagner. O início da festa acon-
tece na próxima sexta, dia 1º, 
no bairro Egito, com os artistas 
A Favorita do Brasil e Zezinho 
da Ema (foto). Já em 9 de julho 
o as atrações principais para a 

Um dia após receber 
alta do Hospital Teresa de 
Lisieux, João Guilherme 
Matos, 10 anos, participou 
de um passeio por cartões 
postais de Salvador no dia 
30 de junho. O garoto havia 
sido picado na coxa direita 
por uma cobra cascavel du-
rante uma trilha em Ibicoara, 
na Chapada Diamantina, no 
último dia 22.

Já recuperado e ao lado 
da mãe, a professora Erilene 
Matos, João Guilherme vi-
sitou lugares como Farol da 
Barra, Pelourinho, Mercado 
Modelo e Igreja do Bonfim 
em tour promovido pelo 
Governo do Estado. 

De acordo com Erilene, a 
vontade de conhecer a Bahia 
surgiu do próprio garoto. 
“Todos os anos, nós juntamos 
uma graninha para visitar al-
gum local. Este ano, a gente 
escolheu a Bahia. Guilherme 
gosta tanto de acarajé que 

O prefeito João FIlho volta a ser representado ao MP pelo TCM

Zezinho da Ema é uma das atrações da programação do São Pedro 

Garoto picado por cobra na Chapada Diamantina 
conhece pontos turísticos de Salvador

O Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM) conside-
rou procedente o termo de 
ocorrência contra o prefeito 
de Itaberaba, João Almeida 
Mascarenhas Filho (PP), na 
sessão do dia 8 de junho, por 
irregularidades em contrato 
firmado com a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) no 
exercício de 2014. O relator 
do processo, conselheiro 
Raimundo Moreira, solicitou 
a formulação de representa-
ção ao Ministério Público 
Estadual (MP) contra o ges-
tor, aplicou multa no valor 
de R$20 mil e determinou 
a realização de licitação no 
prazo de 180 dias, seguida da 
rescisão do contrato.

O processo tratou do con-
trato irregular firmado, por 
meio de dispensa de licita-
ção, no exercício de 2014, 
entre a CEF e o município 
de Itaberaba, objetivando 
a prestação de serviços fi-
nanceiros que gerou uma 

Representação contra prefeito de Itaberaba 
é encaminhada ao Ministério Público

contraprestação financeira 
à prefeitura, no valor de 
R$3.227.886,33, dos quais 
R$1.327.886,33 correspon-
dem à devolução à Caixa 
pela renegociação e rescisão 
antecipada do contrato assi-
nado em exercício anterior 
(2010) e R$1.900.000 pagos 
diretamente pela CEF à pre-
feitura. 

A relatoria afirmou que 
não foram apresentadas as 
justificativas que determi-
naram a contratação direta 
da empresa. Também não 
foi apresentado qualquer 
esclarecimento quanto à 
motivação que determinou a 
rescisão antecipada do con-
trato anterior, com ônus ele-
vados para a administração 
correspondentes à devolução 
de valores e pagamento de 
multa decorrentes da inicia-
tiva, equivalentes, respecti-
vamente, a R$1.327.886,33 
e R$654.848,05. A decisão 
cabe recurso. 

O coordenador médico 
do Esporte Clube Bahia, 
Dr. Luiz Sapucaia, foi no-
vamente convocado. Dessa 
vez para chefiar a delegação 
brasileira de Paratriathlon 
no Rio Paralympic Games 
2016. O evento acontece de 
1º a 19 de setembro deste 
ano, no Rio de Janeiro. 
Sapucaia já tinha sido cha-
mado para chefiar a delega-
ção brasileira de triathlon, 
no campeonato mundial 
da modalidade, que será 
disputado em Chicago, nos 
Estados Unidos, de 15 a 19 
de setembro de 2016.

“Fico muito feliz pois 

Reprodução/FacebookDivulgação

e fomos para a trilha. Em 
menos de dez minutos na 
trilha, ocorreu o incidente”, 
explica Erilene.

Atendido inicialmente 
em um hospital na cidade 
de Barra da Estiva, João 
Guilherme foi transferido 
para Salvador em uma UTI 
do Grupamento Aéreo da Po-

lícia Militar (Graer). Apesar 
do susto, o garoto pretende 
retornar logo para a Chapa-
da Diamantina. “Eu tenho 
vontade de voltar porque 
não pude conhecer direito a 
Chapada, como estava plane-
jado. Todo mundo fala bem 
daqui e eu quero terminar de 
conhecer”. 

E D I T O R A

Jornal da Chapada

isso retrata o resultado do 
meu empenho e dedicação 
naquilo que melhor faço, 
que é cuidar de pessoas. 
A atividade no mundo do 
esporte e esta escolha além 
de me deixar honrado e 
muito feliz, me incumbe 
de imensa responsabilida-
de em ser ainda melhor”, 
aponta Sapucaia em contato 
com o Jornal da Chapada. 
Para quem não sabe, o 
médico chapadeiro atende 
em alguns municípios da 
Chapada Diamantina e é 
considerado por muitos 
pacientes como o “Papa da 
Ortopedia” na região. 

Doutor Sapucaia é médico do Esporte Clube Bahia 

festa, dessa vez no bairro da 
Cachoeirinha, serão Itamar e o 
Grupo Vira e Mexe. 

Além desses outros artis-
tas farão a alegria da popu-
lação, entre eles Willian AS, 
No Clima, Orlan Pietro, Rick 
Mento, Madson Silva, entre 
outros. 

Divulgação

Camila Souza/GOVBA

decidimos passar seis dias lá 
na Chapada e depois passar 
uns dias em Salvador”.

O incidente com a cobra 
aconteceu horas após a che-
gada dos dois, juntamente 
com um grupo de amigos, 
ao município de Ibicoara. 
“Nós chegamos à meia-noite, 
dormimos, tomamos o café 



PT de Rafael Jambeiro lança Cibele 
Carvalho como pré-candidata a 

prefeita do município

Turista dinamarquesa é resgatada 
por condutores da ACV-VC na 
trilha da Cachoeira da Fumaça

Ibicoara: Valmir apoia reeleição 
de Arnaldo e diz que “prefeito tem 
suporte dos movimentos sociais”

Acesso ao Vale Pati pela Rampa 
da Ruínha deve ser evitado

Brigada de Lençóis realiza 
monitoramento contínuo em 2016

O município de Rafael 
Jambeiro, no Piemonte do 
Paraguaçu, terá a ex-prefeita 
Cibele Carvalho (PT) como 
pré-candidata à prefeitura no 
pleito deste ano. No dia 4 de 
junho aconteceu o primeiro 
encontro do Programa de 
Governo Participativo (PGP) 
do PT de Rafael Jambeiro 
– um chamamento à partici-
pação popular que visa o pla-
nejamento estratégico para as 
eleições municipais de 2016. 
A plenária começou às 18h na 
área anexa ao antigo prédio 
da Cesta do Povo e reuniu 
um público diversificado, 
demonstrando a capacidade 
de liderança da ex-prefeita 
Cibele que, junto com o povo, 
pretende pensar no desenvol-
vimento de Rafael Jambeiro 
para que o município volte a 
crescer e evoluir.

A ex-prefeita Cibele Car-
valho chegou ao evento acom-
panhada de vereadores, como 
José Carmo (Zezé do PP), 
Maria do Carmo Fraga de 
Santana (Carminha do PT) e 
Antônio Ferreira  de Almeida 
(Toi de Cirilo do PTB), além 
de lideranças de outros parti-
dos aliados, de sindicalistas, 
de líderes comunitários e do 
povo em geral. Na oportuni-
dade, a petista foi aclamada 

Os guias da Associação 
de Condutores de Visitantes 
do Vale do Capão (ACV-VC) 
ajudaram no resgate à turis-
ta dinamarquesa Jeanette 
Stustad, na noite do dia 28 de 
junho, no alto da Cachoeira 
da Fumaça, após ela sofrer 
uma torção no tornozelo 
durante a trilha. 

Ela estava acompanhada 
de guias da empresa de tu-
rismo Chapada Adventure 
Daniel, que pediram apoio 
à ACV-VC.

Segundo  o  condutor 
Tato Guia, da ACV-VC, um 
dos dois guias que estavam 
com o grupo de cerca de 12 

O deputado federal Valmir Assunção com o prefeito Arnaldo Pires e o governador Rui Costa Políticos apoiam Cibele para prefeita de Rafael Jambeiro em 2016

Populares e militantes do PT reforçam a base de Cibele na cidade

Resgate de turista por condutores da ACV-VC aconteceu no último dia 28 de junho

Mateus Pereira/GOVBA Jornal da Chapada

Jornal da Chapada

Açony Santos/Bral

Divulgação/ACV-VC

por uma multidão como pré-
candi data a prefeita do muni-
cípio. “Como vocês podem 
observar a ‘casa cheia’ traduz 
o sentimento do povo de 
Rafael Jambeiro, que clama 
pela retomada dos avanços 
sociais que vinham ocorrendo 
em nosso governo”, destaca 
Cibele em entrevista ao Jornal 
da Chapada.

De acordo com a pré-can-
didata, é preciso avançar nas 
políticas públicas e mostrar a 
importância da participação 
popular na elaboração de 
propostas de governo. “Por 
isso que hoje estamos aqui 
em uma atividade partidária 
para lançarmos a proposta 

visitantes, desceu até o ponto 
onde estava o rádio comu-
nicador e entrou em contato 
com a associação por volta 
das 15h.

“Em 45 minutos segui-
mos para o local. Fomos com 
os guias que conseguimos, 
mesmo não sendo o ideal”, 
contou Tato ao Jornal da 
Chapada. 

De acordo com ele, deve-
riam subir 13 pessoas, seis 
para segurar a maca, mais 
seis para revezar com esses 
e mais um líder. 

Ao total eles subiram 
com cinco condutores da 
ACV-VC e atuaram em 

A eleição  munici pal des  t e 
ano em Ibicoara, na Cha-
pada Diamantina, já tem 
como certo a pré-candida-
tura de reeleição do prefeito 
Arnaldo Pires (PSL), com 
o apoio irrestrito dos movi-
mentos sociais e populares 
da região. Essa informação 
foi confirmada no dia 10 de 
junho, durante ato de entrega 
de uma série de ações do go-
verno da Bahia, pelo deputa-
do federal Valmir Assunção 
(PT-BA), que esteve junto 
com o governador Rui Costa 
(PT), no município, para 
tratar de cada obra, títulos de 
terra e viaturas entregues. O 
parlamentar petista declarou 
que a atuação de Arnaldo 
Pires “segue valorizando a 
população rural e tratando 
das demandas para melhorar 
a vida dos trabalhadores do 
campo e da cidade”.

Ao lado do diretor da Coor-
denação de Desenvolvimento 
Agrário (CDA), Ariosvaldo 
José de Souza, e do mem-
bro do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, Márcio Matos, o de-
putado federal ainda lembra 
que o governador Rui Costa 
também segue fortalecendo 
a base política no interior e 
cumprindo com o seu Plano 
de Governo Participativo. 

“A marca do governo de 
Rui Costa é a Educação, mas 
ele ainda amplia os investi-
mentos em saúde e segurança 
pública. E Arnaldo tem essa 
mesma visão participativa, 
garantindo os direitos dos 
trabalhadores e, consequente-
mente, apontando para o de-
senvolvimento do município”, 
frisa Valmir.

O parlamentar federal 
enumera as obras e ações 

realizadas pelo governo em 
Ibicoara e em outros municí-
pios da Chapada Diamantina. 
“Hoje estamos entregando 
uma Unidade Básica de Saúde, 
a Academia de Saúde, viatura 
e títulos de domínio de terra 
para agricultores familiares. 
São compromissos assegura-
dos por Rui Costa e que au-
xilia na administração local”, 
completa. As ações do gover-
no da Bahia, além de benefi-
ciar a população de Ibicoara, 
ainda atingiram os municípios 
de Abaíra, Ibiquera, Lençóis, 
Nova Redenção e Seabra, com 
uma viatura policial cada. 
Também houve a entrega 
de 63 títulos de terras para 
agricultores, via Secretaria 
de Desenvolvimento Rural 
(SDR). Foram beneficiados 
os produtores de Abaíra, Barra 
da Estiva, Ibicoara, Itaetê, 
Jussiape, Mucugê e Piatã. 

A erosão e as pedras sol-
tas na trilha conhecida como 
Rampa da Ruínha, que dá 
acesso ao Vale do Pati, estão 
inviabilizando as caminha-
das no local por conta dos 
riscos de acidentes, como o 

de elaboração do PGP – uma 
inovação do Partido dos 
Trabalhadores lançada na 
campanha do nosso governa-
dor Rui Costa e que vem dan-
do certo. Se ouvimos o povo, 
se compartilharmos ideias e 
sugestões, podemos construir 
propostas, políticas públicas 
de iniciativas populares e 
que contemplam de verdade 
os nossos trabalhadores”, 
completa a petista.

O evento  em Rafael 
Jambeiro foi prestigiado por 
lideranças políticas regionais, 
estaduais e nacionais, como 
a prefeita de Governador 
Mangabeira, Domingas da 
Paixão (PT), o pré-candida-
to a prefeito do município 
de Castro Alves, Gleison 
Campos, acompanhado do 
pré-candidato a vice-prefeito, 
além da pedagoga Nogma 
de Andrade Britto, atual 
coordenadora da Educação 
Básica do Núcleo Regional 
de Educação (NRE-14), com 
sede em Itaberaba. Também 
estiveram o deputado federal 
Afonso Florence (PT-BA), lí-
der do PT na Câmara Federal, 
e o deputado estadual Zé Neto 
(PT), que é líder do governo 
Rui Costa na Assembleia 
Legislativa. 

conjunto com os dois guias 
do  Chapada  Adventure 
Daniel.

Flávia Brívio, da Chapada 
Adventure, informou que foi 
de suma importância a atua-
ção dos guias do Capão e que 
a turista foi encaminhada 
ao hospital de Lençóis pela 
empresa de turismo assim 
que retornou do Capão.

“Ao que parece ela fi-
cou com medo de descer 
a trilha com a lesão, mas 
não foi preciso enfaixar o 
tornozelo. Ela foi apenas 
medicada e seguiu para a 
capital Salvador no dia 29 
de junho”, afirmou Flávia. 
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desmoronamento que podem 
afetar outras pessoas que es-
tejam mais abaixo na trilha. 
Por isso, o acesso ao Vale do 
Pati deve ser feito pelo trecho 
conhecido como ‘Arrodeio’ 
ou ‘Trilha das mulas’.

A equipe gestora do Par-
que Nacional da Chapada 
Diamantina (PNCD), em co-
laboração com a Associação 
da Comunidade do Pati 
(Ascopa) e a prefeitura mu-
nicipal de Mucugê, está pro-
videnciando os meios neces-
sários para as intervenções 
de recuperação deste trecho 
da trilha.

Essa ação deve acontecer 
a partir do dia 4 de julho, 
quando a Rampa da Ruínha 
estará efetivamente interdi-
tada e o tráfego no local será 
restrito ao pessoal envolvido 
com os serviços de manuten-
ção. A interdição da Rampa 
da Ruínha permanecerá até 
a conclusão dos serviços de 
manutenção e recuperação. 
Com informações de Guia 
Chapada Diamantina e do 
ICMBio. 

A Brigada de Resgate Am-
biental de Lençóis (Bral) 
iniciou, em 13 de junho, um 
projeto de monitoramento 
contínuo com vistas à pre-
venção de incêndios florestais 
no município de Lençóis, na 
Chapada Diamantina. A ini-
ciativa manterá diariamente 
um brigadista em um ponto 
estratégico do município mo-
nitorando focos de incêndio 
insurgentes. 

O ponto fixo de moni-
toramento será a torre de 
transmissão de celulares, 
localizada em uma das partes 
mais altas da sede do municí-
pio e que oferece visão privi-
legiada do Parque Municipal 
da Muritiba e de algumas 
serras e vales que integram o 
Parque Nacional da Chapada 
Diamantina.

Acesso ao Pati deve ser feito pelo ‘Arrodeio’ ou ‘Trilha das mulas’

Jornal da Chapada

Os custos da operação se-
rão financiados com os recur-
sos obtidos pela Bral entre 
novembro e dezembro de 
2015, durante a campanha de 
apoio à entidade no combate 
aos incêndios que assolaram 
a Chapada. O monitoramento 
contínuo, que integra o pla-
no de ações de prevenção a 

incêndios da BRAL, é uma das 
contrapartidas que a entidade 
se comprometeu a realizar 
diante de acordos de coopera-
ção com o Governo do Estado 
da Bahia para fortalecer par-
cerias para ações de educação 
ambiental, prevenção e com-
bate aos incêndios. Com infor-
mações da Ascom da Bral. 
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Festa junina em Tapiramutá 
será realizada por moradores

Arrastão do Canecão encerra festejos 
juninos em Boa Vista do Tupim

Jornal da Chapada

Facebook/Oficial

São João em Seabra teve muito 
forró em quatro dias de festa

Programação junina em Mucugê 
esquentou o clima na Chapada

A programação completa 
das festas de São João de 
Seabra, na Chapada Dia-
mantina, teve quatro dias de 
animação para moradores e 
visitantes. A abertura acon-
teceu no dia 22 de junho 
com o tradicional Forró da 
Plenitude, que é um evento 
dedicado especialmente aos 
idosos da cidade. Já a partir 
do dia 24 até 26 foi a vez das 
apresentações para todos os 
públicos. No primeiro dia 
aconteceu a apresentação 
de quadrilhas juninas e dos 
artistas Socorro Lima, Sa-
myra Show e banda Kbra 
da Peste.

A falta de recursos da 
prefeitura municipal de 
Tapiramutá, na Chapada 
Diamantina, acabou sen-
do o argumento para o 
cancelamento dos festejos 
juninos locais. 

Mas a população do 
município não aceitou bem 
a situação e resolveu agir. 
Eles mesmos irão investir 
e angariar o capital neces-
sário para o evento que 
batizaram de “São Pedro 
Comunitário”, que aconte-
ce nos dias 2 e 3 de julho.

Com todas as atrações 
locais e recursos captados 
através de rifas, bingos e 
doações, a comissão or-
ganizadora ainda busca 
alguns patrocinadores para 
a festa. 

Com o slogan de “Não 
vamos deixar nossa cultu-
ra acabar” os moradores 
apostam num festejo com 
apresentações de quadri-
lhas juninas, casamento na 
roça e também com direito 
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No dia 25 de junho hou-
ve a Matinê das Crianças, o 
Baile da Chita e as apresen-
tações de Fernando Farias, 
Aduílio Mendes, Osnir 
Alves e da banda Cheiro 
de Milho. No último dia 
da festa as crianças foram 
contempladas mais uma 
vez com a aparição dos 
palhaços Patati e Patatá, 
da Galinha Pintadinha e 
da Peppa Pig, logo depois, 
à noite, os conjuntos Mes-
tres do Ceará e Caracas 
do Forró se apresentaram 
no mesmo palco da dupla 
sertaneja João Neto e Fre-
derico.  

Com vagas para a Chapada Diamantina, Ifba abre 
inscrições para seleção de professores substitutos

Educação Em Foco

Já estão abertas as inscri-
ções do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação 
de professores substitutos do 
Instituto Federal da Bahia 
(Ifba). São 36 vagas para atu-
ação em 12 campi do Ifba, a 
exemplo de Jacobina. O regime 
de trabalho é de 40 horas se-
manais e o vencimento básico 
pode chegar até R$ 3.184,73.

Os interessados devem rea-
lizar inscrição até 3 de julho 
e o valor corresponde a R$ 
70,00. É possível solicitar a 
isenção do pagamento dessa 
taxa, caso o candidato esteja As inscrições seguem até o dia 3 de julho

Uma multidão participou dos festejos em Boa Vista do Tupim

inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico) ou seja 
membro de família de baixa 
renda, de acordo com procedi-
mentos estabelecidos no edital.

Os participantes serão ava-
liados em uma única etapa 
constituída de prova de desem-
penho didático (eliminatória e 
classificatória) e avaliação de 
títulos (classificatória). A previ-
são é de que o sorteio da ordem 
de apresentação da aula pública 
ocorra no período de 12 a 15 de 
julho. Mais informações: www.
jacobina.ifba.edu.br.  

A festa de São João no 
município de Mucugê, na 
Chapada Diamantina, teve 
quatro dias de festa, de 23 a 
26 de junho, e com boas atra-
ções em sua programação. 
Como é o caso do sanfoneiro 
Chambinho, que interpretou 
o rei do baião Luiz Gonzaga 
nas telonas, do cantor e com-
positor Carlos Pita, do gru-
po Kasaka de Kouro, e do 
Rastapé, entre outros.

Como opção para quem 
não quer o continuísmo dos 
Mascarenhas e para quem 
não comunga com o jeito de 
fazer política dos Moscoso, 
surge em Itaberaba a pré-can-
didatura de Aroldo Moreira 
(PCdoB). Representando uma 
“terceira via”, Moreira vem se 
estruturando para enfrentar 
o pré-candidato do prefeito 
João Almeida Mascarenhas 
Filho (PP), o jovem odontó-
logo Ricardo Mascarenhas 
(PSB), e para enfrentar o 
pré-candidato da oposição ao 
prefeito, o advogado Leonar-
do Moscoso (PSDB). “Nossa 
pré-candidatura está sendo 
abraçada por aqueles que 
desejam o novo, uma nova 
forma de fazer política e novas 
práticas de administrar. Não 
dá para Itaberaba conviver 

Os festejos juninos da ci-
dade de Boa Vista do Tupim, 
na Chapada Diamantina, en-
cerraram na noite do dia 26 
de junho com o Arrastão do 
Canecão, que celebrou seus 
15 anos de sucesso. Apesar 
de ser um evento particular, 
a festa ganhou mais destaque 
com o apoio determinante 
da prefeitura municipal, que 
mais uma vez patrocinou 
a vinda da banda Chicana. 
Segundo os organizadores, 
cerca de 7 mil pessoas per-
correram as principais ruas 
da cidade.

“O arrastão tem uma lin-
guagem de união e diversão. 
Não só jovens seguem o 
bloco, mas também crian-
ças e idosos. Esse ano, por 
exemplo, nos surpreendeu 
a quantidade de crianças 
que solicitaram as camisas”, 
conta uma das organizadoras 
da festa, Iza Hungria. Ela 
explica ainda porquê o blo-
co faz tanto sucesso e atrai 
visitantes de várias cidades 

vizinhas. “Apesar do even-
to acontecer no São João, 
nós misturamos os ritmos: 
juntamos forró tradicional, 
sertanejo e axé. Queremos 
agradecer a todos os seguido-
res e apoiadores da festa, que 
graças a Deus foi uma festa 
tranquila”. Nenhuma ocor-
rência policial ou hospitalar 
grave foi registrada durante 

Aroldo tem apoio de Daniel Almeida 
e Álvaro Gomes em Itaberaba

com esse infortúnio, vendo 
a Polícia Federal baixar no 
município fazendo o prefeito 
acordar sobressaltado às seis 
horas da manhã”, frisa Aroldo, 
em entrevista ao Jornal da 
Chapada.

Para o comunista, a cidade 
de Itaberaba se envergonha 
de ter o nome sendo notícia 
negativa em meios de co-
municação da Bahia. “Nos 
envergonham o nome da 
nossa cidade todos os dias 
nos noticiários com man-
chetes negativas de desvios 
de recursos públicos, como 
esta última, onde o prefeito 
é acusado de desviar R$ 57 
milhões”, completa. Ainda 
em entrevista ao Jornal da 
Chapada, Aroldo Moreira 
criticou o método político 
escolhido pela oposição ao 

governo de João Filho em 
Itaberaba. “Nós também não 
comungamos com as práticas 
políticas dos Moscoso, isso 
não quer dizer que não reco-
nhecemos a legitimidade dos 
Moscoso como oposição ao 
prefeito João Filho, mas lem-
bramos bem como os Mosco-
so se comportaram quando 
acederam ao poder apoiando 
o  ex-prefeito  Was hington  
Neves”.

O pré-candida to do  PCdoB 
cita também casos envolven-
do a família Moscoso na po-
lítica de Itaberaba. “A prática 
de fazer políticas deles ficou 
evidenciada naquele fatídico 
episódio da Câmara Munici-
pal, quando essa, à época, se 
propôs a cassar o ex-prefeito 
Washington Neves. E quan-
do falamos em mudança de 

O pré-candidato do PCdoB em Itaberaba tem o apoio de políticos e correligionários da Bahia

governo, queremos mudança 
nas práticas, não importa o 
que se faz em uma adminis-
tração e sim, como se faz”, 
pontua Moreira.

Aroldo conta com apoio 
de lideranças locais e baianas 
como o presidente do PCdoB 
de Itaberaba, o comerciário 
Edvaldo Rodrigues, conhe-
cido popularmente por Edi 
do Sindicato, do deputado 
federal e presidente do parti-
do na Bahia, Daniel Almeida 
(PCdoB-BA). 

Almeida, inclusive, gra-
vou um vídeo declarando 
seu apoio a Moreira.  O 
 ex-deputado estadual e atu-
al secretário do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte 
do Estado, Álvaro Gomes, 
com quem Moreira esteve 
em audiência recentemente, 
também declarou apoio à sua 
pré-candidatura para prefeito 
de Itaberaba.

Vale ressal tar que o PCdoB 
de Aroldo Moreira pretende ir 
ao pleito com cinco pré-can-
didatos a vereadores que são 
o próprio Edi do Sindicato, o 
sanitarista e radialista Alio-
mar Belas, o ativista e líder 
do movimento LGBT de 
Itaberaba, Maurício Bodna-
chuk, além de Miguel que é 
presidente da Associação do 
Povoado de Santa Quitéria 
e da servidora municipal de 
Saúde, Jaqueline Paradela. 

Além disso, Aroldo não 
descarta a possibilidade de 
coligação com outras legen-
das, inclusive com o PT, par-
tido que é um aliado histórico 
dos comunistas no município 
de Itaberaba, com quem se 
reúniu no dia 18 de junho. 

a bebidas e comidas típicas 
e forró até a madrugada. 
Com informações de São 
João na Bahia. 

Veja a programação 
de Tapiramutá

02/07 SÁBADO
15h Casamento Caipira
17h Quadrilha J.Q
18h DJ Dawn
19h Jailton Alves
20h Novo Hit
22h Capitão Barbino
00h Paraíba Do Acordeon
02h Branquinho

03/07 DOMINGO
16h Quebra-Pote e Pau de 
Sebo (Blocos)
17h Trança-Fitas E DJ Alex
18h Quadrilha Tradicional 
e Chula
19h Xodó Maior
20h Ok Swing
22h Rafa Miranda
23h Túlio Rocha
00h Neide Vital
02h Nivaldo Barbosa  

os festejos do município. 
“Apesar de algumas pes-
soas terem propagado uma 
campanha de violência, Boa 
Vista do Tupim mostrou que 
é uma cidade de paz. Todos 
os dias de festa ocorreram 
tranquilamente, recebemos 
vários elogios”, disse o pre-
feito João Durval Trabuco 
(Gidu). A festa foi encerrada 

com mais uma participação 
da banda Capitão do Forró.

Forró Tupim
Além do arrastão, os tu-

pinenses curtiram mais uma 
vez as atrações do Forró 
Tupim, que aconteceu nos 
dias 23, 24 e 25 de junho. 
Durante os três dias de festa, 
os artistas da terra foram 
homenageados, cantando no 
palco principal. As bandas D’ 
Ávila da Bahia, Capitão do 
Forró, Zumbelê, Pé de Pato, 
Alex Ouro, Cleo Trapia, Jam 
Barbosa e Kelvin Dinis foram 
algumas das atrações.

O Encontro de Sanfonei-
ros e o Concurso de Quadri-
lhas resgataram as tradições 
juninas. A quadrilha Luar 
do Sertão, da escola Cora 
Ribeiro, foi a vencedora. Já a 
beleza e simpatia das moças 
tupinenses ficou por conta do 
concurso Rainha e Princesa 
do Milho, premiando as estu-
dantes Trícia Mota e Neinha 
Aragão, respectivamente. 

Flávio Antunes/G1

Divulgação

Durante o dia houve sem-
pre um sanfoneiro tocando 
na “Fubica da Chapada”, 
criando um clima de “co-
reto elétrico” para deixar 
todo mundo aquecido para 
as apresentações durante a 
noite. Além disso, a cidade 
contou também com a parti-
cipação de artistas locais. A 
festa teve bastante diversão 
para os moradores e visitan-
tes da cidade.  
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O prefeito Natã Garcia com profissionais de limpeza urbana em Wagner

O prefeito João Filho vai compor uma chapa de sucessão para este ano com Ricardo Mascarenhas e Maria José na vice

São João se consolida como produto turístico competitivo

Os vaqueiros de toda a região participarão da festa

Oposição já tem nomes 
da majoritária em Itaetê

Governador recebe nova 
edição do Guia Turístico 

Chapada Diamantina

Divulgação
Montagem do JC

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Os festejos juninos mo-
vimentaram a política no 
município de Itaetê, na Cha-
pada Diamantina. No dia 24 
de junho, durante os festejos 
de São João Batista, padro-
eiro do distrito de Rumo, 
o pré-candidato a prefeito 
Valdes Brito (PT), apresen-
tou o nome que vai compor 
a chapa majoritária com ele. 

Trata-se da pedagoga 
Cristiane Matos, filha do 
saudoso prefeito Ademar 
Souza Matos. A dobradinha, 
Valdes e Cristiane conta 
com apoio dos deputados 
Valmir Assunção (PT, fe-

ChapadaChapada
deral) e Eduardo Salles 
(PP, Estadual), ambos re-
cepcionados por lideranças 
políticas durante os festejos 
em Rumo. 

Integrou a comitiva de 
Valdes Brito outras lideran-
ças políticas locais, como 
o ex-prefeito Leonidio Da-
masceno, o popular Bolo-
ta, o ex-vereador Josino 
Conceição (Dau), além dos 
pré-candidatos a vereadores 
Gilnásio Caíres (Násio), 
Sargento Dorival, Ademar 
(Dema), Lisias Azevedo, 
Seu Mané, Reinaldo de 
Bananeiras, Wildemarks 
Rocha, Gildásio Almeida 
(Gili) e Alex Lukas, este 
último, representante do As-
sentamento Rosely Nunes.

Ainda fizeram parte da 
comitiva do pré-candidato 
a prefeito, o vereador e re-
presentante do povoado de 
Colônia, Jorge de Teodoro, 
Elson e Sidiney, ambos re-
presentantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), além de 
outras lideranças locais, re-
gionais e representantes de 
associações comunitárias. 

A prefeitura de Wagner, 
na Chapada Diamantina, ad-
ministrada pelo prefeito Natã 
Garcia Hora (PSD), investiu, 
neste início do mês de junho, 
na qualidade dos serviços pú-
blicos prestados pelos Agentes 
Comunitários de Saúde, Agen-
tes de Endemias e Agentes de 
Limpeza Pública (garis). 

Todas as três categorias 
foram beneficiadas com novas 
fardas e equipamentos, valo-
rizando as profissões e dando 
maior segurança ao serviço 
prestado.

“Em nossa administração 
sempre priorizamos a política 
de valorização dos nossos ser-
vidores e, para isso, estamos 
constantemente investindo 
nos Equipamentos de Proteção 
Individual [EPI’s] de cada ca-
tegoria. Dessa vez, suprimos a 
carência dos nossos guerreiros 
Agentes de Saúde, de Ende-
mias e dos Garis”, salienta 
Natã.

Prefeitura do município de Wagner investe 
em profissionais de saúde nos garis

Prefeito de Itaberaba escolhe Ricardo 
Mascarenhas para disputar a sucessão 

São João da Bahia gera 150 mil empregos 
e fortalece economia

saúde, evitando que imposto-
res adentrem as residências dos 
munícipes, pondo em risco sua 
integridade, além de garantir a 
identificação dos nossos pro-
fissionais”.

Ainda segundo Natã, no 
caso dos garis, os equipa-
mentos evitam a exposição, 

que pode até comprometer 
a capacidade de trabalho e a 
vida dos profissionais durante 
o exercício da função. Vale res-
saltar que a entrega dos EPI’s 
aos garis aconteceu no Ponto 
de Apoio dos servidores mu-
nicipais e foi acompanhada de 
uma mesa de café da manhã. 

Agora é oficial, o jovem 
empresário e odontólogo Ri-
cardo Mascarenhas (PSB) é 
o pré-candidato a prefeito do 
município de Itaberaba, na 
Chapada Diamantina, com 
o apoio do atual gestor João 
Almeida Mascarenhas Filho 
(PP). A decisão saiu no 13 
de junho, depois de reunião 
com lideranças do grupo do 
administrador público de Ita-
beraba. Como pré-candidata a 
vice na chapa encabeçada por 
Ricardo, foi indicada a atual 
vice-prefeita Maria José No-
vais (PSD), ligada ao senador 
Otto Alencar (PSD-BA).

O nome do jovem Masca-
renhas ganhou força nas ruas, 

O São João da Bahia 2016, 
realizado pelo Governo do Es-
tado, incrementou a economia 
de Salvador e mais 92 muni-
cípios, onde baianos e turistas 
se divertiram ao som de forró 

Valdes Brito e 
Cristiane Matos são 

pré-candidatos

A vaqueirama da Chapada 
Diamantina vai se encontrar 
mais uma vez no município 
de Andaraí, no próximo dia 10 
de julho. Trata-se da IV Caval-
gada de Andaraí – um convite 
aos vaqueiros e amantes de 
cavalos de toda a região. Esse 
encontro é organizado pelo 
grupo denominado ‘Meninos 
Cowboy’ e, este ano, contará 
com a presença dos cantores 
de vaquejada ‘Wesley e Igor’, 
além da banda ‘Brilho da 
Chapada’.

Cavalgada de Andaraí reúne 
vaqueirama da região no

dia 10 de julho

Os cavaleiros e amazonas 
começarão o passeio a partir 
das 10h, saindo do Centro 
Comercial de Andaraí, pas-
sando pelo Centro Histórico, 
até chegarem ao Balneário do 
rio Paraguaçu, local conhecido 
por receber festas de réveillon. 
Lá acontecerá um almoço, com 
recitações de poesia, desfile de 
cavalos, muita conversa e ani-
mação. Depois os participantes 
voltarão, no fim da tarde, para 
a festa dançante na Praça Luís 
Viana, no centro de Andaraí. 

Em visita ao município 
de Ibicoara no dia 10 de 
junho, o governador Rui 
Costa recebeu da empresária 
Branca Pires a nova edição 
do Guia Turístico Chapada 
Diamantina. 

Na ocasião, a diretora da 
Flora Comunicação presen-
teou o político com um kit 
de produtos regionais, como 
mel, cachaça, café gourmet, 
dentre outros, que fazem par-
te da campanha “Legítimos 
da Chapada Diamantina”.

De acordo com o gestor, 
todas as atividades profissio-
nais que possam imprimir 
algum tipo de risco físico 
para o trabalhador devem ser 
cumpridas com o auxílio de 
EPIs. “A farda, por exemplo, 
é fundamental para garantir a 
identificação dos agentes de 

e diversidade de ritmos, em 
shows gratuitos. “Os números 
são indicadores da dimensão e 
qualidade da festa, mostrando o 
quanto é competitiva”, afirma o 
secretário estadual do Turismo, 

Nelson Pelegrino, ao avaliar no 
dia 27 de junho o resultado dos 
eventos.

A festa alcançou mais de 
300 municípios da Bahia, pro-
duzindo efeitos econômicos 
positivos em praticamente 
todas as regiões do estado. Em 
algumas cidades, a população 
dobrou durante os festejos 
juninos, como em Senhor do 
Bonfim, Amargosa, Santo An-
tônio de Jesus, Cachoeira, 
Piritiba e Cruz das Almas. 
 Destacaram-se também os bons 
resultados das festas em Irecê, 
Ibicuí, Valença e Porto Seguro.

“A festa está profissionali-
zada, atrai patrocínios público 
e privado e lota hotéis, pousa-
das e restaurantes”, assinala 
Pelegrino. “Os serviços pres-
tados nesse período geram 
cerca de 150 mil empregos 
temporários e fortalecem a 
economia baiana. A infraes-
trutura dos festejos requer 

profissionais especializados e 
o êxito tem sido demonstrado 
em diversos setores, inclusive 
no transporte”.

A Rodoviária de Salvador 
se preparou para atender 175 
mil passageiros que passa-
ram pelo terminal em dez 
dias, incluindo esta segunda 
(27). A Agência Estadual de 
Regulação de Serviços Públi-
cos de Energia, Transportes 
e Comunicações da Bahia 
(Agerba) informou que a ope-
ração especial, iniciada no dia 
17, ofereceu 1,7 mil horários 
extras de ônibus para o inte-
rior do estado, além dos 540 
diários. “A Bahia investe na 
divulgação do São João como 
produto turístico. Desenvolve 
ações promocionais tanto no 
mercado interno, como no 
exterior e como resultado o 
fluxo de baianos e turistas em 
direção às festas é crescente”, 
acrescenta o secretário. 

Prefeitura de Irecê

nas redes sociais e nas ‘hos-
tes’ do prefeito João Filho, 
já que conta com o apoio de 
todos os vereadores ligados 
ao prefeito, da  primeira -dama 
Maíra Mascarenhas e da 
secretária de Governo da 
Administração de João Filho, 
Marigilza Mascarenhas. 

Ricardo também vai con-
tar com apoio de dois nomes 
importantes dentro do grupo 
de João Filho: o presidente 
da Câmara de Vereadores, 
Zenildo Nascimento Aragão, 
o Paraná (PHS), e do em-
presário José Carlos, ambos 
cotados na linha de sucessão 
do gestor. Vale lembrar que 
a  pré-candidatura de Ricardo 

une de novo a família Mas-
carenhas, que promete entrar 
coe sa no pleito de 2016. O 
Jornal da Chapada procurou 
Ricardo Mascarenhas que 
confirmou que é o pré-can-
didato apoiado pelo prefeito 
João Filho. 

“Quero dizer aos meus 
amigos, às pessoas que nos 
apoiam e que clamaram para 
que nós assumíssemos essa 
missão, que, a partir de agora, 
vamos conversar com a po-
pulação para consolidarmos 
uma chapa forte e com o 
apoio popular”, salienta.

Ricardo ainda disse que 
não descarta a possibilidade 
de sentar com ninguém para 

compor a pré-campanha. 
“Quero estar junto das pesso-
as com ideias, com opiniões, 
para podermos traçar um Pla-
no de Governo Participativo 
para Itaberaba. Ainda sofro, e 
tenho certeza que vou sofrer 
muito, pela falta de meu pai 
Jadiel Mascarenhas. Mas sei 
que ele vai olhar por nós e 
interceder junto ao nosso bom 
Deus, para que Ele nos ilumi-
ne nessa nova caminhada”, 
salienta o jovem Mascare-
nhas. De acordo com Ricardo, 
a ideia de sua  pré-candidatura 
“é elevar o nome de Itaberaba 
como município polo, e como 
um centro de referência re-
gional”. 

O governador Rui Costa 
esteve no município de Ibi-
coara para inaugurar obras 
ligadas à saúde, segurança e 
urbanização. 

“Estamos entregando uma 
praça, duas Academias da 
Saúde, posto de saúde, uma 
escola municipal e viaturas, 
com as quais seguimos nossa 
programação de renovar a 
frota das polícias Militar e 
Civil”, disse o governador. 
As informações são do Guia 
Chapada Diamantina. 
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João Ramos/Setur

Tatiana Azeviche/Setur

Tatiane Azeviche/Setur

Rita Barreto/Setur

João Ramos/Setur

Chapada Diamantina segue como um dos 
principais destinos turísticos no São João

Conhecer a região e desfrutar das belezas naturais e da culinária são algumas das possibilidades de roteiro pra lá de aventureiro com cachoeiras e mirantes surpreendentes

Os diferentes ângulos da Cachoeira da Fumaça

No Vale do Capão a vila guarda seus segredos e encantos

Um roteiro para o São 
João que oferece o que há de 
melhor na Chapada Diaman-
tina, abrangendo os principais 
atrativos do Parque Nacional 
e seu entorno: cachoeiras, ca-
vernas, cânions, montanhas, 
cidades históricas integrantes 
dos Ciclos do Diamante e do 
Ouro, além de atividades do 
turismo de aventura para ini-
ciantes e praticantes. 

Com variadas opções de 
trilhas curtas e longas, este 
roteiro é acessível a diversos 
perfis de visitantes e conta 
com infraestrutura turísti-
ca de qualidade. Tombadas 
pelo Patrimônio Histórico 
Nacional, as cidades de Len-
çóis e Mucugê, ao lado da 
minúscula Igatu, preservam 
o casario colonial do final o 
século XIX. 

A diversidade cultural 
confere um clima charmoso 
a Lençóis, que também se 
posiciona como o portão de 
entrada para a Chapada Dia-
mantina. 

1º Dia – Traslado Salvador 
/Lençóis ou Aeroporto de 
Lençóis / hotel escolhido/
Check-in e pernoite

2° Dia – Serrano, Salão 
de Areias, Cachoeirinha, 
Cachoeira da Primavera, 
Poço Halley

Neste roteiro realizado 
a pé, com percurso total de 
aproximadamente 4 Km, o 
visitante inicia a caminhada 
a partir do centro de Lençóis, 
com destino a Serrano, an-
tigo garimpo, trecho do Rio 
Lençóis, cujo leito apresenta 
vastos conglomerados de 
rochas coloridas e polidas, 

formando caldeirões de hi-
dromassagem naturais, ideais 
para banho. A trilha prossegue 
rumo ao curioso Salão de 
Areias, um pequeno labirin-
to onde formações rochosas 
multicoloridas propiciam, por 
decomposição, areias colori-
das utilizadas no artesanato.

Descendo entre os ro-
chedos, a poucos metros do 
Serrano está a Cachoeirinha, 
queda d’água cristalina e 

3° Dia – Rio Mucugezinho, 
Poço e Cachoeira do Diabo, 
Caverna da Lapa Doce, 
Gruta da Pratinha, Morro 
do Pai Inácio

O roteiro é iniciado com 
veículo em percurso de 20 
Km, a partir da cidade de 
Lençóis, com destino ao Rio 
Mucugezinho, caminhada de 
20 minutos pela margem do 
rio; em seu leito de pedras de-

também muito agradável para 
o banho.

O Morro de Pai Inácio, que 
é considerado o cartão-postal 
da Chapada Diamantina, fica 
localizado numa situação bem 
central da Chapada, o que 
permite uma vista panorâmica 
de grande parte das elevações 
mais imponentes da região, 
como as serras da Bacia, 
Mucugezinho, Sobradinho e 
os belos morros do Camelo 
e Morrão. 

4° Dia – Capão: Cachoeira 
da Fumaça, Cachoeira do 
Riachinho

Percurso feito de carro (68 
km), até a vila de Caeté-Açú, 
no município de Palmeiras. 
Trilha de 6 km, um pouco 
puxada no início, mas o res-
tante do percurso é uma região 
plana e tranquila. Uma trilha 
repleta de flores e paisagens 
de vale, até chegar ao topo da 
Cachoeira, que se encontra 
a 1.490m acima do nível do 
mar, de onde o visitante se 
deslumbra com a queda livre 
da coluna d’água, despencan-
do de 340m de altura, forman-
do belíssimos arco-íris e como 
que tentando retornar para o 
alto, em forma de fumaça. 

Retornando dessa cacho-
eira, uma parada para banho, 
na Cachoeira do Riachinho, 
com 20m de altura, caindo 
num grande poço, refrescante 
e imperdível. Ao final do pas-
seio, retorno a Lençóis. Trilha 
média. 

5° Dia – Poço encantado, 
Poço Azul

Este roteiro é feito ini-
cialmente de carro; partindo 
de Igatu, são 34 km até o 
Poço Encantado, que está 
localizado no município de 
Itaetê. Entrar na caverna até 
parece uma viagem ao centro 
da Terra. Um grande salão, de 
cerca de 40m de altura desde 
o nível d’água, abriga esse 
poço, que tem uma profundi-
dade variando de 30 a 61 m e 
águas tão transparentes que 
permitem de forma perfeita 
a visualização de seu fundo. 

No período de abril a se-
tembro, um raio de sol penetra 
por uma claraboia natural, 
incidindo sobre a água e crian-
do um cenário ímpar de rara 
beleza. O Poço Azul está 
localizado no município de 
Nova Redenção, em roteiro 
feito de carro.

EspecialEspecial

A caverna tem formações 
rochosas de estalactites e es-
talagmites e, ao fundo, possui 
um belíssimo poço de águas 
cristalinas, alimentado por 
lençol freático. Como ocorre 
no Encantado, no período de 
abril a setembro, a posição 
do Sol com relação à Terra 
faz com que a incidência dos 
raios solares nas águas do 
poço provoque um belíssimo 
efeito, tornando as suas águas 
azuis, num tom completa-
mente transparente. No Poço 
Azul é permitido o banho e 
flutuação. Ali encontram-se 
também esqueletos completos 
de preguiças gigantes, datados 
em 10 milhões de anos. 

6° Dia – Igatu – Cachoeira 
do Córrego do Meio, Poço 
do Brejo, Museu Arte e 
Memória, Ruínas da Ci-
dade de Pedras, Cachoeira 
Córrego do Meio, Cascatas 

e com a opulência dos tempos 
do garimpo de diamantes. 
Depois desta deliciosa visita 
ao passado, um descanso da 
caminhada com banho na água 
gelada do Poço do Brejo, para 
então continuar o passeio por 
uma trilha de aproximadamen-
te 15 minutos de caminhada 
até a cachoeira do Córrego do 
Meio.Trilha leve.

7° Dia – Ibicoara: Cachoeira 
do Buracão | Mucugê: Cemi-
tério Bizantino

Situada no extremo sul do 
Parque Nacional, no municí-
pio de Ibicoara, a Cachoeira 
do Buracão é uma das mais 
belas da Chapada. O passeio 
oferece um belo visual da ca-
choeira por cima e, por baixo, 
no poço, um banho com gosto 
de aventura. Com 80 metros de 
queda livre, em forma circular, 
num cânion sinuoso. O passeio 

que propicia um excelente 
banho. Seguindo a cami-
nhada, chega-se à Cachoeira 
da Primavera. Originada do 
Rio Grizante, essa cachoeira 
cai num terreno de pedras, 
dando às suas águas um tom 
ferruginoso. 

O Poço Halley ou Paraíso, 
considerado um dos mais 
bonitos e agradáveis poços 
da região, apresenta piscinas 
naturais e cascatas de águas 
relaxantes, emolduradas por 
uma bonita vegetação de 
entorno. Trilha leve. 

salinhadas, formando várias 
cachoeiras e saltos, o maior 
deles é a Cachoeira do Diabo, 
22 metros de queda e um lago 
muito agradável para banho. 
No local é também possível 
a prática de esportes como o 
rapel e a tirolesa.

Ainda de veículo, o roteiro 
segue para a Gruta da Lapa 
Doce, a 70 km da cidade de 
Lençóis, no município de Ira-
quara, de formação calcária e 
com aproximadamente 850 m 
de extensão; na área aberta à 
visitação, podem ser obser-
vados espeleotemas, colunas, 
estalactites e estalagmites de 
fascinante beleza.

A partir da Lapa Doce, 
percorridos 6 km de veículo, 
em estrada de chão, chega-se 
à Gruta da Pratinha, caverna 
escavada caprichosamente 
pelo Rio Pratinha, cuja água 
é de um tom azul transpa-
rente, refletindo um brilho 
prata proveniente do fundo da 
gruta, encoberto de pequenas 
conchas claras e rico em cal-
cário e magnésio. Nas águas 
vivem cerca de dez espécies 
de peixes que podem ser vis-
tos a olho nu. 

A Gruta da Pratinha propi-
cia a prática de esportes como 
espeleomergulho, tirolesa, 
flutuação e caiaque. Local 

das Cadeirinhas, Poço da 
Madalena

Localizada no município 
de Andaraí, está o vilarejo 
onde o tempo parece ter pa-
rado no período do Ciclo dos 
Diamantes. Tombada pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, 
Igatu oferece uma paisagem 
de infinita beleza, vales pro-
fundos, chapadões, o verde 
misturado ao cinza, marrom e 
rosa da secura do sertão.

Chegando a Igatu, o pas-
seio feito a pé pelas ruas, 
levando o visitante às ruínas 
da Cidade de Pedras e ao Mu-
seu de Arte e Memória, onde 
registros de tempos remotos 
contrastam com a simplicida-
de atual de suas ruas e casarios 

é feito inicialmente de carro 
até o município de Ibicoara, 
e mais 6 km de trilha bastante 
tranquila. O destino seguinte 
é o município de Mucugê. 
Chegando à cidade, é possível 
vivenciar uma volta ao passado 
num tour a pé de aproximada-
mente 40 minutos pelo con-
junto arquitetônico colonial 
de grande beleza, além do 
Cemitério de Santa Izabel, 
em estilo bizantino, tombado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional. 

8° Dia – Traslado Igatu / 
Salvador Aeroporto In-
ternacional Luís Eduardo 
Magalhães.

As informações são do site 
Bahia.com.br. 

A Gruta da Lapa Doce é uma das atrações na região
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Prefeito de Ibiquera é punido 
pelo TCM por omissão na 

cobrança de multas

Duas pessoas morrem em 
acidente na região de Lençóis

Família de espanhol desaparecido faz 
abaixo-assinado para buscar apoio

Caminhadas pelos Gerais do Vieira e do 
Rio Preto atraem turistas do mundo todo

‘Réquiem aos Animais’ está 
aberta à visitação até o dia 

8 de julho em Lençóis

Blog Venturas

Divulgação
O prefeito do município 

de Ibiquera, na Chapada 
Diamantina, Rildo Cléber 
Macedo Ramos (PSD), além 
de ter a reprovação da po-
pulação também foi punido 
pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM). 

É que na sessão do dia 29 
de junho, o órgão fiscalizador 
determinou que o prefeito de-
volva aos cofres municipais a 
quantia de R$ 8.858,96, com 
recursos pessoais, por sua 
omissão na cobrança de mul-
tas imputadas pelo TCM ao 
ex-prefeito Edmundo Souza 
de Oliveira.

De acordo com texto en-
viado pelo TCM ao Jornal da 
Chapada, a relatoria conside-
rou que o gestor de Ibiquera 
foi omisso no cumprimento 
dos seus deveres, no caso, a 

Hugo Tormo segue desaparecido na Chapada Diamantina

A mostra foi aberta em 29 de junho e segue até 8 de julho

A Gruta da Torrinha, consi-
derada a mais bela do Brasil e 
uma das maiores da Chapada 
Diamantina, está localizada no 
município de Iraquara e é um 
dos pontos visitados pela equi-
pe do Blog Venturas. É uma 
das mais completas cavernas, 
considerando-se a riqueza e 
diversidade de seus espeleote-
mas, do Brasil; a mais bela da 
Bahia; e ainda possui a segunda 
maior flor de aragonita do mun-
do. A gruta tem cerca de 12 de 

A família de Hugo Ferrara 
Tormo, turista espanhol de 
27 anos que desapareceu na 
Chapada Diamantina no fim 
do ano passado, criou um 
abaixo-assinado como forma 
de pedir ajuda às autoridades 
tanto na Espanha, quanto no 
Brasil. 

Eles pedem, entre outras 
coisas, apoio psicológico, 
econômico (uma vez que a 
família é quem tem investi-
do sozinha nas buscas pelo 
rapaz), apoio jurídico, heli-
cóptero e unidades de cães 
rastreadores.

O abaixo assinado preci-

Gruta da Torrinha a mais bela do Brasil e 
uma das maiores da Chapada Diamantina

quilômetros de extensão por de-
baixo da terra com formações 
de cristais, mas só está aberta 
aos visitantes 3 quilômetro de 
seus túneis e galerias.

A equipe Venturas saiu do 
Capão para o local com guias 
experientes para esses locais. 
Foram duas horas de visita 
passando por alguns trechos 
bem apertados, mas que no 
fim dá muita satisfação pela 
beleza que se encontra no lugar. 
Antes de entrar são passadas as 

orientações e todos precisam 
utilizar capacetes de segurança 
com lanternas.

Uma vez na gruta é preci-
so muita atenção para não se 
machucar, e muito cuidado 
para não tocar nas “atrações da 
gruta” cada minuto caminhado 
é como uma exposição de bele-
zas naturais. Os guias explicam 
tudo que vemos e com muito 
orgulho falam do lugar que é 
uma mistura de trabalho e lazer 
para eles.

Com cerca de 12 de quilômetros de extensão, a gruta possui a segunda maior flor de aragonita do mundo

A vida no local está em 
pequenos insetos e morcegos 
inofensivos. Isso é valido di-
zer por que os animais dentro 
de cavernas e grutas podem 
assustar algumas pessoas, mas 
normalmente os seres que ha-
bitam grutas são seres inofen-
sivos aos humanos. Então, não 
tenha medo e aproveite sempre 
que quiser entrar em uma gruta, 
sobretudo, na Chapada. Jornal 
da Chapada com informações 
do Blog Venturas. 

cobrança de multas impostas 
pela Corte de Contas, causan-
do prejuízo aos cofres muni-
cipais. Por conta disso Rildo 
Cléber foi responsabilizado 
pessoalmente pelos débitos. 
A decisão ainda cabe recurso 
do prefeito.  

sa alcançar a meta de 2.500 
assinaturas para ser enviado 
às autoridades e já conta com 
1.696 apoiadores.

Hugo chegou ao Brasil 
em dezembro de 2015 e no 
dia 20 desse mês ele assinou 
o documento que registra a 
entrada no Parque Nacional 
da Chapada Diamantina. 

A partir daí não se teve 
mais notícias do paradeiro 
do rapaz. Nos últimos meses, 
com ajuda de equipes com 
cães foram encontrados ob-
jetos que teriam sidos utiliza-
dos pelo espanhol durante sua 
passagem pela trilha do 21. 

A exposição ‘Réquiem aos 
Animais’, do artista plástico 
Pedro Teixeira, está aberta 
para visitação no Campus 
Avançado da Uefs em Lençóis, 
na Chapada Diamantina. 

Natural de Salvador, Tei-
xeira teve seu primeiro contato 
com a arte no atelier de seu pai, 

O gestor Rildo Kléber

A trilha para o Gerais do 
Vieira pode ser feita saindo 
do Vale do Capão (Palmei-
ras) ou, no sentido contrário, 
de Mucugê. Por esta última 
opção se vai ao povoado Gui-
né onde o acesso é feito por 
um morro e logo no início, 
uma subida íngreme que dura 
cerca de duas horas. 

É possível parar em al-
guns trechos para descansar 
e contemplar a paisagem. 
Lá em cima a caminhada é 
tranquila, mas é recomen-
dado que se use roupas de 
proteção, protetor solar e 
repelente. Por cuidado é bom 

ter remédios de uso comum 
para eventuais problemas. A 
presença dos guias também é 
muito importante.

Durante um dia se caminha 
dentro do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina e a parada 
para o lanche pode ser feita no 
mirante com vista para o famo-
so Vale do Pati, onde acontece 
um trekking de três a cinco dias 
para os mais aventureiros. 

Como é uma trilha que ne-
cessita um pouco mais de dis-
posição, não se encontra muitas 
pessoas fazendo a caminhada. 
Depois de avançar bastante no 
caminho existem duas grandes 

Paulo, Instituto Cultural Lasar 
Segall e Centro Cultural Ver-
gueiros, além de participar de 
exposições coletivas, ao lado 
de grandes nomes da pintura 
baiana: Bel Borba, Daniele 
Still e Gustavo Moreno.

“O olhar apurado e sensível 
do artista plástico, norteado 

onde conheceu grandes nomes 
da pintura universal. A mostra 
foi aberta no dia 29 de junho e 
segue gratuitamente até o dia 
8 de julho.

De acordo com texto en-
viado ao Jornal da Chapada, 
o artista estudou pintura com 
a professora e artista plástica 
Ana Georgina na Escola Pa-
norama de Artes e cursos nas 
oficinas do MAM, no Museu 
da Imagem e Som em São 

pela exuberante beleza da Cha-
pada Diamantina, reconhece 
nas formas dos seixos rolados, 
os mais variados animais e 
plantas da terra”, aponta a di-
reção do Campus da Uefs em 
Lençóis em nota. 

Nesta mostra, o artista plás-
tico, morador de Lençóis, des-
de 1996, nos convida a olhar, 
com carinho e pede descanso 
aos animais que sofrem em 
nosso planeta. 

Um grave acidente envol-
vendo um veículo de passeio 
e um caminhão-tanque no dia 
29 de junho, no KM 318 da 
BR-242, no município de Len-
çóis, na Chapada Diamantina, 
deixou dois mortos. 

O motorista e o passageiro 
do veículo de menor porte não 
resistiram aos ferimentos e o 
condutor do caminhão saiu 
ileso, segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

Segundo a polícia, o aci-

dente ocorreu por volta das 
17h. Apesar de o caminhão 
carregar combustível, a colisão 
não provocou incêndio nos 
veículos. O carro e o caminhão 
saíram da pista com a batida. 
De acordo com a PRF, até a 
noite de quarta o caminhão 
ainda não havia sido retirado 
da rodovia. Os corpos das 
vítimas foram removidos pelo 
Departamento de Polícia Téc-
nica (DPT). Com informações 
do G1. 

descidas. A primeira descida 
é chamada ladeira do Quebra 
Bunda.

Com mais de um quilô-
metro de extensão, a ladeira é 
formada por pedras de diferen-
tes tamanhos, o que acaba can-
sando os caminhantes. Como 
a descida é bastante íngreme o 
resultado foi que demoramos 
um tempo maior para poder 
concluir. Atenção e paciência 
são fundamentais nesse tipo de 
terreno para evitar acidentes. 

Mais à frente, já próximo da 
chegada, se passa pela Ladeira 
do Bomba, uma trilha estreita 
em meio a vegetação fechada, 

mas nada que fosse muito 
complicado de passar.

Pequenos riachos no ca-
minho também fazem parte 
da harmonia do lugar, e em 
um deles, aproveitamos para 
encher nossas garrafinhas, 
beber água e nos refrescar. 
Com o fim do dia se aproxi-
ma o fim da jornada, sendo 
preciso cruzar três riachos 
para poder chegar ao Capão. 
Mais ou menos vinte minutos 
depois esse trecho é vencido 
e só resta um bom descanso 
no distrito de Caeté-Açu 
(Palmeiras). Com informa-
ções do blog Venturas. 

Rui Rezende


