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Chapada Diamantina revela seus encantos 
e belezas em trilhas e rotas de aventuras

Tatiane AzevicheExtreme Eco Adventure

Conheça pontos turísticos de diferentes regiões da Chapada Diamantina em matéria especial sobre os atrativos e as histórias de um dos destinos mais procurados para aventuras
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Estratégias para segurança na Chapada são 

debatidas no município de Wagner

Fogo volta a ameaçar 
vegetação da Chapada

Jornal da Chapada

Anilton Marques

Os brigadistas voluntários da região con-
tinuam precisando de apoio para o primeiro 
combate ao fogo na Chapada. A ação imedia-
ta evita danos maiores à fauna e à flora

Leia também

Giro Pela Chapada

Esporte
Tocha Olímpica passa pela 
Chapada Diamantina em maio
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Melhorias para Justiça do Trabalho 
são debatidas em Itaberaba
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Visitantes e moradores da zona rural participaram das homenagens aos vaqueiros

Autoridades montam estratégias para segurança pública na região da Chapada 
Diamantina durante audiência no município de Wagner

Boa Vista do Tupim
Festa dos Vaqueiros movimenta economia e 

atrai multidão para shows na cidade
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Equipe encontra pista 
de turista desaparecido

Voos internacionais 
diretos para a Chapada

Obra é embargada 
em Palmeiras
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Processo contra prefeito João Filho será instruído em Itaberaba | Pág. 03
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A segurança pública passou 

a ser uma das principais preo-
cupações dos gestores públicos 
da Chapada Diamantina. Apesar 
do assunto não competir direta-
mente às prefeituras, o prefeito 
do município de Wagner, Natã 
Garcia Hora (PSD), tomou a 
iniciativa de promover, no dia 6 
de maio, uma audiência pública 
para discutir a segurança da 
região. A onda de violência na 
cidade já está afetando a econo-
mia com os crescentes números 
de arrombamentos, roubos de 

Wagner tem o menor índice de violência da região

Natã Garcia fez o debate entre a sociedade e as polícias

O comandante Manoel Xavier deu uma aula sobre segurança

O fogo foi combatido na Serra do Candombá com apoio do ICMBio 

Estratégias para segurança na Chapada 
são debatidas no município de Wagner

cas sobre a temática. Wagner é 
ainda uma cidade muito jovem 
e relativamente pequena em 
número de habitantes se compa-
rarmos com outros municípios 
e esta é a hora de buscarmos 
medidas efetivas para coibir 
a criminalidade. A partir do 
diagnóstico que faremos, vamos 
buscar soluções para restaurar 
a tranquilidade no município”, 
pontua Natã.

A audiência aconteceu na 
Casa Paroquial, no centro do 
município, e, além do prefeito 

“Nós trabalhamos com es-
tatística e posso garantir que 
Wagner é o de menor índice 
de violência da nossa regional. 
O problema é que quando o 
município é pacato, ordeiro, 
qualquer ocorrência promove o 
levante de seu povo. Mas o pre-
feito e a população podem ficar 
tranquilos que já estamos imple-
mentando ações para restaurar 
a tranquilidade do município”, 
declara o tenente coronel.

De acordo com Xavier, para 
restabelecer a ordem já foi feito 
um diagnóstico das bocas de 
fumo com ações para imple-
mentar a repressão ao tráfico e 
consumo de drogas. “Estamos 
trabalhando em parceria com 
a Companhia Independente 
de Policiamento Especializa-
do [Cipe/Chapada] que está 
sediada no município de Ruy 
Barbosa, além de realizar ope-
rações pontuais com a Rondesp/
Chapada”, completa.

O evento foi prestigiado ain-
da pelo prefeito do município de 
Utinga, Alberto Muniz (PSD), e 

pelo presidente da Câmara, San-
dro de Miranda. A população de 
Wagner foi representada por vá-
rios comerciantes, professores, 
alunos, profissionais liberais e 
outros segmentos da sociedade. 
Representando a Polícia Civil, 
se fez presente a delegada do 
município Meire Lúcia.

A Constituição Federal, em 
seu art. 144, estabelece que “a 
segurança pública é dever do 
Estado, direito e responsabili-
dade de todos. Talvez por conta 
disso, a comunidade wagneriana 
cansada da onda de violência 
também resolveu se mobilizar 
criando uma comissão para lhe 
representar no debate. A co-
missão foi formada por Enoque 
Francisco de Jesus, Terezinha, 
Cleide, Anderson, Leila, Mauri-
cio, Thiago, Junior e a professora 
Louis que ficou encarregada de 
levantar as principais demandas 
da população.

Entre as demandas apon-
tadas pela comunidade estão 
o aumento do efetivo policial, 
que atualmente é de dois PMs; 

aparelhamento humano para 
a delegacia da cidade com a 
presença efetiva de um inves-
tigador e de um escrivão; além 
da fixação de um dia para que 
a população possa fazer os 
registros de ocorrência com a 
presença da delegada, já que 
a mesma às vezes se ausenta, 
pois também atua na delegacia 
de Ibiquera.

Vale ressaltar, que a melhor 
proposta da comissão foi a cria-
ção do Conselho Comunitário 
de Segurança Pública, suges-
tão acatada pelo prefeito Natã 
Garcia, pelos representantes da 
Câmara de Vereadores e pelo 
coronel Xavier. Durante o deba-
te, os presentes expuseram seus 
medos, e sugeriram soluções, 
como o senhor José Nobre, que 
sugeriu a instalação de Câmaras 
de Monitoramentos nas ruas e 
praças da cidade.

Outra sugestão que partiu 
da população foi a criação da 
Guarda Municipal. Entretanto, 
a ideia que ganhou corpo e foi 
bem recebida pelos presentes, 
além da criação do conselho, foi 

sugerida pelo prefeito Natã, que 
vai se unir ao gestor de Utinga, 
Alberto Muniz, para firmar um 
convênio de cooperação técnica 
com a Polícia Militar para que 
ela faça o patrulhamento perió-
dico dos dois municípios. Para 
tanto, ambos os administradores 
se dispuseram a colaborar no 
que for possível para que essa 
patrulha seja efetivada o mais 
rápido possível.

O comandante Xavier dei-
xou claro que o maior avanço 
na audiência foi mesmo a ideia 
de criação do Conselho de 
Segurança. Por meio dele pode 
ser implementada uma série de 
ações com o apoio da comuni-
dade, citando, por exemplo, a 
criação de um disk denúncia, 
instalação de câmaras de moni-
toramentos em ruas e a criação 
da patrulha. Completando, o 
comandante Xavier disse que “a 
ideia do prefeito é viável e pode 
ser um projeto modelo para a 
região, pois já acontece com 
bons resultados nos municípios 
do interior do Estado de São 
Paulo”. 

Depois de sofrer com uma 
série de incêndios florestais 
dentro e fora do Parque Na-
cional da Chapada Diamantina 
(PNCD), que consumiu mais 
de 75 mil hectares de vegeta-
ção, no final do ano passado, 
o fantasma do incêndio voltou 
a assustar a população neste 
início de ano. É que dois focos 
de incêndio surgiram na região 
do Gerais do Rio Preto e Serra 
do Candombá (Sítio Novo, 
Serra do Mastruz, Sambura), 
na divisa de Palmeiras e Mu-
cugê, na Chapada Diamantina, 
no final de abril. Mas já foram 
debelados no início de maio.  

No combate ao foco da 
área do Gerais do Rio Preto, 
a brigada do Vale do Capão, 
coordenada pela Associação 
dos Condutores de Visitantes 
(ACV-VC) conseguiu acabar 
com um linha de fogo neste 
setor. Na outra linha, atrás da 
Serra do Mastruz, a brigada 
unificada de Barriguda e Te-
juco, com o apoio logístico do 
Instituto Chico Mendes da 
Conservação e Biodiversidade 

carros, assaltos, e outros crimes 
que vem tirando o sossego da 
população.

O encontro foi marcado 
após o gestor se reunir, no dia 
2 de maio, com o senador Otto 
Alencar (PSD-BA), que é natu-
ral da Chapada. “Surgiu a ideia 
de convocar a população para 
realizar esse debate, pautando os 
problemas que temos na área de 
segurança pública. Convocamos 
esta audiência com acesso da 
sociedade às informações bási-

e de seus assessores, contou 
com a presença do presidente 
da Câmara de Vereadores, 
acompanhado de todos os edis 
que compõem a Casa Legisla-
tiva. O debate foi mediado pela 
secretária municipal de Edu-
cação, Naiara Nize Alexandre 
Alves Silva Passos, e teve como 
palestrante o comandante do 
11ª Batalhão de Polícia Militar 
(BPM) com sede em Itaberaba, 
o tenente coronel PM Manoel 
Xavier de Souza Filho.

Brigadistas voltam a combater incêndios 
florestais na região da Chapada Diamantina

(ICMBio) também conseguiu 
debelar as chamas. De acordo 
com apuração do Jornal da 
Chapada, as chamas ameaça-
vam nascentes e afluentes do 
rio Paraguaçu.

“Parabenizo a brigada unifi-
cada de Barriguda e Tejuco pelo 
excelente trabalho do incêndio 
atrás da Serra do Mastruz, con-
seguindo debelar essa cabeça 
que ameaçava várias nascentes 
e a biodiversidade daquela 
região”, declara o brigadista e 
chefe de operações do Parque 
Nacional da Chapada Diaman-
tina (PNCD), Edmar Carvalho. 
O foco de incêndio na região do 
Gerais do Rio Preto chegou em 
área próxima também do ponto 
culminante do Parque Nacio-
nal da Chapada Diamantina, 
que chega a 1,7 mil metros de 
altitude.

Em abril, os municípios de 
Andaraí, na região da Garapa, 
e Ibicoara (na Serra do Sinco-
rá, numa área limítrofe entre 
Iramaia e Barra da Estiva) vol-
taram a registrar focos de incên-
dios, que já foram extintos.

Melhorias para Justiça do Trabalho 
são debatidas em Itaberaba

Um ato em defesa da Justiça 
do Trabalho aconteceu, na sede 
da Vara Regional da Justiça do 
Trabalho (TRT/5) em Itabera-
ba, na Chapada Diamantina, 
no início de maio. O evento 
foi promovido pelo juiz titular 
do TRT/5 Gilmar Carneiro de 
Oliveira e contou com a presen-
ça do presidente da Ordem dos 
Advogados (OAB) Subseção 
de Itaberaba, Gabriel Mendes 
Mascarenhas. 

O ato marcou também os 
75 anos de fundação da Justi-
ça do Trabalho e contou com 
a presença de pessoas cujas 
atividades giram em torno do 
setor, como servidores e vários 
advogados que militam em Ita-
beraba e na região da Chapada 
Diamantina.

Durante o evento, o juiz Gil-
mar Carneiro falou da urgência 
em viabilizar a construção da 
sede própria, ainda em 2016, e 
contou com o apoio da OAB e 
dos poderes públicos munici-
pais. A construção da sede pró-
pria acabou se tornado o ponto 
mais importante do evento, pois 
apesar da crise – com cortes 
impostos pela Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA) de 2016, que 
reduziram em 30% as despesas 
de custeio e em 90% dos investi-
mentos nos Tribunais Regionais 
do Trabalho – a efetividade da 
ação é viável. O TRT/5 possui 
o terreno de 2 mil metros, doado 
pela prefeitura de Itaberaba e 
fica na Avenida Rio Branco, 
onde está edificado hoje o prédio 
da Vara de Itaberaba. 

Anilton Marques
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Processo que acusa João Filho por 
crime de responsabilidade será 

instruído em Itaberaba

Tocha Olímpica visitará poços, 
grutas e cachoeiras na Chapada

TCM volta a multar prefeita de 
Itaetê por contratação 
irregular de empresa

Brigadistas e equipe com cães 
farejadores encontram artefato 
utilizado por turista espanhol 
desaparecido na Chapada

Se for computar a quan-
tidade de irregularidades 
que o prefeito do município 
de Itaberaba, João Almeida 
Mascarenhas Filho (PP), é 
acusado deixaria o processo 
do impedimento da presiden-
te Dilma Rousseff (PT) no 
chinelo. Réu em uma ação 
por crime de responsabili-
dade (processo de número 
0021027-73.2013.8.05.0000) 
aceita, inclusive, pelo Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJ-BA), 
João Filho já coleciona mais 
oito ações no tribunal baiano. 
Junto com o gestor progressis-
ta aparecem ainda como réus, 
nesse processo de autoria do 
Ministério Público Estadual 
(MP-BA), mais quatro pes-
soas, entre elas Núbia Ribeiro 
de Santana e Sérgio Mota 
Gonzalez.

A ação tramita na Primeira 
Câmara Criminal e apura sus-
peita de fraudes em processos 
licitatórios para aquisição de 
combustíveis para a prefeitura 
de Itaberaba, imputando ao 
gestor crime de responsabi-
lidade previsto no Decreto-
Lei 201/1967 em concurso 

A Chapada Diamantina foi 
escolhida pelo Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 para 
rece ber a tocha olím pica. Con-
forme a gestão local, a Chama 
Olímpica vai passar pela re-
gião no dia 23 de maio por ao 

A prefeita do município de Itaetê, Lenise Campos Estrela

O atual gestor da cidade é acusado pelo Ministério Público 

O ponto alto do roteiro na Chapada será a visita da famosa tirolesa no Poço do Diabo

O turista espanhol Hugo Tormo Ferrara continua desaparecido

Divulgação Reprodução/PMI

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

material (quando a pena dos 
crimes é somada) com crimes 
contra as licitações públicas, 
previstos na Lei nº 8.666/93. 
A denúncia contra João Filho 
foi aceita pelo TJ-BA na ses-
são de julgamento da egrégia 
corte realizada no dia 3 de 
novembro de 2014, mas só 
neste ano de 2016 começou a 
instrução do processo que tem 
como relator o desembargador 
Nilson Castelo Branco.

A última decisão do relator 
foi datada do dia 15 de abril 
de 2016 e passa para o juiz 
da Vara Crime de Itaberaba 
a condução das oitivas das 
testemunhas. “Delego a con-
dução dos atos instrutórios ao 
MM Juiz de Direito da Vara 
Crime de Itaberaba, o qual de-
verá designar dia e hora para 
a audiência de inquirição das 
testemunhas arroladas pelas 
partes residentes na Comarca. 
Para tanto, expeça-se Carta 
de Ordem para [oitivas] das 
pessoas abaixo indicadas”, diz 
trecho do despacho de Nilson 
Castelo Branco.

Em seu despacho, Castelo 
Branco ainda determinou a 

menos cinco pontos turísticos, 
como cachoeiras, poços, gru-
tas, além do centro histórico 
da cidade de Lençóis. O ponto 
especial deste roteiro será a 
visita da famosa tirolesa no 
Poço do Diabo.

Também acontecerá no 
dia da passagem da tocha um 
encontro de manifestações 
culturais com encerramento 
no Teatro de Arena, um dos 
principais pontos turísticos de 
Lençóis. Essa ação engloba 
grupos culturais de outras ci-
dades da Chapada Diamantina. 
A tocha olímpica permanecerá 
no palco de eventos para rece-
ber as homenagens dos lenço-
enses e visitantes da região.

A Tocha Olímpica che-
gou ao Brasil no dia 3 maio, 
visitará Salvador dia 24, e 
vai percorrer, na capital, três 
roteiros já definidos. Primeiro 

O Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia (TCM-
BA) puniu a prefeita do mu-
nicípio de Itaetê, na Chapada 
Diamantina, Lenise Estrela 
(PSB), por irregularidade em 
contratação da empresa DMS 
Construtora e Transportes 
Ltda para fornecer transporte 
às secretarias municipais. 

A denúncia de nº63.766/13 
foi apresen tada pelos verea-

dores Jorge Andrade dos 
Santos (PP), Ana Paula Correia 
Cabral (PP) e Gerinaldo 
Conceição da Cruz (PTN). 

A prefeita terá de pagar 
uma multa no valor de R$ 5 
mil, até o prazo máximo de 
30 dias do trânsito em julgado 
da decisão. 

No caso, a gestora subs-
tituiu a empresa que ganhou 
a licitação por outra e não 

seguiu os termos previstos 
em edital.

No julgamento, relata-
do pelo conselheiro Mario 
Negromonte, o órgão reconhe-
ceu ofensa aos princípios da 
isonomia e da vinculação ao 
instrumento convocatório. 

“Há que se reconhecer a 
flagrante ilegalidade na con-
tratação da empresa DMS 
Construtora e Transportes 
Ltda., convocada para subs-
tituir a empresa inicialmente 
vencedora do certame em 
relação ao Lote I, uma vez 
que ocorreu em termos dis-
tintos do previsto no edital e, 
inclusive, das duas primeiras 
propostas apresentadas pela 
empresa contratada, preven-
do, tão somente, a prestação 
dos serviços pelo período de 
seis meses. Observa-se que, 
o edital do pregão presencial 
previa, expressamente, a vi-
gência contratual pelo período 
de oito meses”, aponta trecho 
da decisão do TCM. 

Membros da Associação 
de Condutores dos Visitantes 
do Vale do Capão (ACV-VC) 
juntamente com a equipe K9, 
que utiliza cães farejadores 
nas buscas por pistas do turista 
espanhol Hugo Tormo Ferrara, 
de 27 anos, afirmaram que foi 
encontrado um cajado cujos 
cachorros indicaram ter per-
tencido ao rapaz desaparecido 
desde o fim do ano passado.

Segundo Dirley Rocha, da 
ACV-VC, o artefato foi encon-
trado “descendo o Ribeirão, na 
trilha do 21 e continha marcas 
de faca”. A irmã de Hugo, 
Paola Ferrara Tormo, que 
participava das buscas teve de 
voltar à Espanha, mas espera 
que a procura continue até seu 
retorno.

“Agora sabemos que ele 
fez a trilha do 21, descendo o 
cânion pelo Córrego Verde e 
chegou muito perto do cruza-
mento com o Ribeirão, onde 
não sabemos se pegou a tri-
lha que vai para Lençóis, ou 
desceu o Ribeirão que vai até 
a Cachoeira do Sossego”, in-
forma Paola. Ela ainda faz um 
apelo a moradores e visitantes 

expedição de Carta Precatória 
aos juízes de Direito das 
Varas Crimes da Comarca de 
Brasília (DF) e Aracaju (SE) 
para que façam as oitivas 
das também testemunhas no 
processo, sendo eles: Carlos 
Felipe Vazquez de Souza 
Leão (o deputado federal 
Cacá Leão), além de Fernanda 
Costa Pereira. “Finalizado o 
prazo para a realização dos 
atos instrutórios aqui relacio-
nados, retornem-me os autos 
conclusos, para deliberação 
acerca da oitiva das demais 
testemunhas arroladas – João 
Felipe de Souza Leão, Gerson 
Raimundo Santana Filho, bem 
como dos interrogatórios dos 
réus”.

Confira os nomes de algu-
mas pessoas indicadas para 
serem intimadas a presta-
rem declarações: Juracy dos 
Santos Queiroz, Reijane Silva 
Teixeira, Dinamares Etelliana 
Soares Matos, Washington 
Wady Rodrigues, Bruno Victor 
Silva de Oliveira, João Carlos 
Tanan Pereira, Edenielson 
Oliveira da Silva, José Maria 
Lima Neri. 

do Pelourinho ao Bonfim; 
segundo pela faixa litorânea, 
com saída da Avenida Paralela; 
e a terceira e última etapa, do 
Dique do Tororó ao Farol da 
Barra. 

Roteiro na Bahia
19/05 - Teixeira de Freitas, 
Itamaraju, Santa Cruz Cabrália, 
Porto Seguro
20/05 - Eunápolis, Itapetinga, 
Vitória da Conquista
21/05 - Itambé, Floresta Azul, 
Ibicaraí, Itabuna, Ilhéus
22/05 - Itacaré, Camamu, 
Ituberá, Cairu, Valença
23/05 - Lençóis
24/05 - Salvador
25/05 - Feira de Santana, 
Riachão do Jacuípe, Capim 
Grosso, Senhor do Bonfim
26/05 - Jaguarari, Juazeiro, 
Sobradinho
27/05 - Paulo Afonso. 
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da região, “quem passar por 
esta área tenha os olhos aber-
tos por favor! E quem puder e 
quiser participar nas próximas 
buscas que ainda vamos orga-
nizar, me contate e serei muito 
agradecida!”.

Entenda o caso
O desaparecimento do tu-

rista espanhol, tem mobilizado 
brigadistas, bombeiros, equipe 
de busca com cães farejadores 
e a Polícia Federal (PF), que 
estão procurando informações 

sobre o rapaz desde o começo 
de fevereiro. Hugo teria de-
sembarcado no município de 
Seabra no dia 20 de dezembro 
do ano passado para passar o 
Natal no Vale do Capão. O 
rapaz não foi visto desde então 
e também não manteve contato 
com familiares.

A família do turista espa-
nhol Hugo Ferrara Tormo veio 
ao Brasil, no início de março, 
para ajudar nas buscas. A mãe 
e a irmã dele, Isabel Maria 
Tormo e Paula Ferrara Tormo, 
respectivamente, fizeram uma 
apelo em programa da TV 
Bahia e chegaram a oferecer 
uma recompensa, no valor de 
R$ 15 mil, para quem encontrar 
pistas, indícios, como fotogra-
fias ou gravações.

Qualquer informação que 
possa ajudar na busca pode 
ser passada por telefone para a 
delegacia de Seabra (75) 3331-
4523. Além da PF, a Interpol 
também pode ser acionada 
por meio do e-mail: interpol.
srba@dpf.gov.br. 

Equipe ACV-VC, Unidade k9 e Paola Ferrara Tormo
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O fotógrafo de natureza 
André Dib ministrará, a partir 
de 27 de agosto, um workshop 
fotográfico de nove dias na 
Chapada Diamantina. As be-
las paisagens das trilhas nos 
municípios de Lençóis, Mu-
cugê e Andaraí serão o pano 
de fundo para o ensino de 
técnicas fotográficas. Durante 
o workshop serão abordadas 
técnicas como controle de luz, 
longa exposição, composição, 
retrato, uso de filtros, fotogra-
fia de animais, entre outros.

Além da teoria, essas téc-
nicas serão aplicadas na prá-
tica em visita aos mais belos 
atrativos da Chapada como no 
topo do Morro do Pai Inácio, 
grutas de águas translúcidas 
com incidência de raios de 
sol (Poços Azul e Encantado), 
no Salão de Areias Coloridas, 
de frente à cachoeiras magní-

Fotógrafo realiza workshop 
nos municípios de Lençóis, 

Mucugê e Andaraí

Obra em trilha do Parque do 
Boqueirão é embargada 

por órgãos públicos

Programação da Festa de 
São João em Itaberaba gera 
debates nas redes sociais

Esposa de Wagner nega 
possibilidade de disputar 

prefeitura de Andaraí

André Dib

Fotos: Jeane Marilá

Fábio Santos

Divulgação/PMP

ficas como a do Buracão. No 
entanto é importante que os 
interessados já tenham noções 
básicas de fotografia. 

Fotógrafo desde 2002, 
André Dib se especializou 
em fotografia outdoor, e vem 
compondo matérias para as 
principais revistas de natu-
reza, esporte e turismo do 
país. André ganhou diversos 
prêmios no Brasil e no Exte-
rior entre eles, por dois anos 
consecutivos, o concurso da 
Fundação Nacional de Artes 
(Funarte) com o tema Natu-
reza, em 2005 e 2006.

Em 2007, ganhou um prê-
mio Internacional, em Zuri-
que, na Suíça, com o tema 
“Energy Saving”. Em 2009, 
foi a vez do prêmio da Natio-
nal Geographic Brasil com 
a melhor foto, entre outros 
prêmios. 

As atrações confirmadas 
para o São João 2016 de 
Itaberaba, na Chapada Dia-
mantina, têm rendido muitos 
comentários nas redes sociais. 
A festa, que acontecerá entre 
22 e 25 de junho, terá como 
atrações principais ‘Estaka-
zero’, ‘Os Clones’, ‘João 
Almeida’, ‘Calcinha Preta’ 
e ‘Capitão Forró’. Uma in-
ternauta inclusive chega a 
questionar “quem é Capitão 
Forró?”.

Outro usuário acredita 
ser melhor ter uma festa com 
retenção de custos do que 
“desviar dinheiro da saúde, 
educação para fazer uma boa 

Iraquara terá Bruno e Marrone 
em São João antecipado

Moradores reclamam do abandono 
de obra em distrito de Mucugê

O São João de Iraquara, 
cidade na região da Chapada 
Diamantina, já tem suas da-
tas e atrações confirmadas. O 
Arraiá do Poço, organizado 
pela prefeitura, é antecipado 
e ocorrerá entre os dias 17 
e 19 de junho. A festa, que 
acontecerá na praça de even-
tos da cidade gratuitamente, 
terá a participação da dupla 
sertaneja Bruno e Marrone 
como principal atração. 
Também estarão presentes 
as bandas 100 Parêa, Pé de 
Ouro, Kasaka de Couro, Os 
Mestres do Ceará, Rogeri-
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nho do Acordeon, Caracas 
do Forró, Aduílio Mendes e 
Socorro Lima.

Dias antes, entre 13 e 16 
de junho, a cidade já estará 
animada com outro festejo. 
É a semana cultural, deno-
minada de Arraiá do Roque 
(sanfoneiro da região já fale-
cido), onde a cultura junina 
das quadrilhas, do casamen-
to da roça, das comidas típi-
cas, será celebrada. O som, 
que acontece na antiga praça 
onde aconteciam as festas 
do local, fica a cargo de trios 
de forró pé-de-serra.  

Moradores do distrito 
de Barriguda, no município 
de Mucugê, na Chapada 
Diamantina, reclamam da 
não conclusão do Espaço 
Educativo na região. Segun-
do eles, a obra deveria ser 
entregue no ano passado, 
mas está parada e se dete-
riorando. As fotos envia-
das ao Jornal da Chapada 
mostram que até a placa de 
informações da construção 
está danificada.

O titular da Secretaria 
de Desenvolvimento, Ad-
ministração e Finanças da 
prefeitura de Mucugê, Ore-
mildes Oliveira, informou 
que por falta de repasse do 
governo federal a empresa 
que tinha sido escolhida 
por licitação para realizar 
a obra parou os trabalhos. 
“A empresa é responsável 
pelo andamento da obra e a 
prefeitura fiscaliza. Quando 
houve a paralisação realiza-

Novos voos internacionais para Lençóis incluem 
também Miami, Orlando e Caiena

turismo Em Foco

Os voos internacionais 
para a Chapada Diamantina 
foram novamente ampliados 
pela empresa Azul Linhas 
Aéreas. 

De acordo com informa-
ções da assessoria de comuni-
cação da prefeitura de Lençóis, 
publicadas em rede social, no 
dia 27 de abril, a Azul agora 
disponibiliza outros roteiros 
para não faltar oportunidade 
para conhecer a região. 

Além do voo de Lisboa 
(Portugal) direto para a Bahia, 
a empresa aérea informa que 
também terá como o turista A empresa conta com voo de Lisboa direto para Lençóis

sair de Miami, Orlando e Fort 
Lauderdale, na Flórida, nos 
Estados Unidos, com desti-
no ao aeroporto Horácio de 
Matos.

Também tem a oportu-
nidade de sair de Caiena, na 
Guiana Francesa, direto para 
a Chapada Diamantina. Para 
saber mais sobre os destinos 
o turista deve acessar www.
voeazul.com.br. 

No aeroporto Horácio de 
Matos, em Lençóis, há tam-
bém voos regulares a partir 
de Salvador, São Paulo e Belo 
Horizonte (Confins).  

da pela Oliveira Fagundes, 
notificamos a empresa e 
realizamos o destrato para 
fazer uma nova licitação”, 
informa Oliveira ao Jornal 
da Chapada.

Na última semana uma 
nova empresa licitada as-
sinou contrato e, em breve, 
deve retomar a construção 
da escola. “No nosso cro-
nograma a obra está com 
52,38% concluída e, se 
os repasses do governo 
acontecerem normalmente, 
estará pronta em, no má-
ximo, 120 dias”, afirma o 
secretário.  

festa”. E completa: “Não 
deixo de concordar que com 
um milhão mensais que o Sr. 
João Filho foi acusado de des-
viar daria para trazer atrações 
melhores”.

Muitos pedem artistas 
como Joelma, ex-Calypso, e 
as Coleguinhas. No entanto, 
outros internautas acreditam 
que existem outros gastos 
para se realizar a festa, para 
além dos shows, como pes-
soal de limpeza, segurança 
pública, entre outros. Em um 
comentário houve até exalta-
ção. “Querem bandas caras? 
Vão para festas privadas”, 
brada um rapaz. 

A 2ª edição da ‘SUPExpedi-
ção Chapada’ durou quatro dias 
com intensas atividades para os 
participante. O evento foi uma 
viagem de Stand Up Paddle 
(Sup), espécie de híbrido entre 
prancha e caiaque, em que o pra-
ticante rema de pé, pelas águas 
da Chapada Diamantina.

Os participantes aproveita-
ram para curtir a cultura, gastro-
nomia, trilhas e tudo mais que 
o tempo os permitiu. “Remar 
na Chapada requer um plane-
jamento prévio. Isso porque 
além das muitas possibilidades 

As especulações sobre 
uma possível candidatura 
da ex-filiada do PV e ex-
primeira dama da Bahia, 
Fátima Mendonça, para a 
gestão municipal de Andaraí, 
na Chapada Diamantina, fo-
ram descartadas. Fátima, que 
é esposa do ex-governador 
e atual ministro do Governo 
Dilma, Jaques Wagner, negou 
a possibilidade.

O casal tem uma proprie-
dade no município e chega-
ram a transferir o domicílio 
eleitoral para lá. 

“Não tenho coração para 
ser candidata, eu não aguen-
to”, justificou Fátima em 
evento com a presença da 
presidente Dilma na última 
terça-feira (25), em Salvador. 
Com informações do Bocão 
News. 

‘SUPExpedição’ faz trip de 
quatro dias em trajeto na 

Chapada Diamantina
de atrativos, alguns acessos não 
são tão simples para chegar de 
carro sem a presença de um guia 
experiente”, diz texto enviado ao 
Jornal da Chapada sobre a ‘Trip 
Expedition’.

Ainda de acordo com os 
expedidores, existe toda uma 
logística que deve ser pensada e 
traçada antes para que a viagem 
dê certo e também para que você 
não fique “preso” a um roteiro 
comercial. A ajuda do biólogo 
Pedro Fonseca foi decisiva 
para isso. Além de organizar 
toda parte do roteiro antes, ele 

foi quem levou os praticantes 
para conhecer lugares novos, 
diferentes do que fizeram no 
ano passado.

Eles passaram pelo Ma-
rimbus, em trip iniciada pelo 
Remanso. Duas canoas foram 
junto levando os acompanhantes 
e equipe de apoio. Apesar de 
alguns trechos estarem bastante 
secos a remada foi tranquila. 
Depois passaram pelo Rio Santo 
Antônio, pegando trechos do 
Paraguaçu e foram até o Olho 
d´água. A aventura aconteceu 
no mês de abril. 

Os aventureiros tiveram o acompanhamento de profissionais em equipe de apoio 

Após denúncia, a obra foi embargada em trilha do Capão

Uma operação conjunta 
entre a prefeitura de Palmeiras, 
o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), a Companhia 
Independente de Polícia de 
Proteção Ambiental/Lençóis 
(Cippa) e da Guarda Municipal 
de Palmeiras embargou a obra 
irregular de uma casa que esta-
va sendo erguida dentro da área 
do Parque Natural Municipal 
do Boqueirão, às margens da 
trilha Vale do Capão-Lençóis. 
A fiscalização aconteceu no 
final de abril e foi desencadeada 
pela mobilização da sociedade 
civil organizada, que denunciou 
a ocupação irregular no Vale do 
Capão feita por moradores e 
turistas.

Assinaram o requerimento 
de denúncia o Grupo Ambien-
talista de Palmeiras (GAP) e as 
associações de Pais, Educado-
res e Agricultores de Caeté-Açu 
(Apea-CA), de Condutores de 
Visitantes do Vale do Capão 
(ACV-VC), de Apicultura do 
Vale do Capão (Flor Nativa), 
dos Moradores da Campina e 
Associação Comercial do Tu-
rismo Auto Sustentável do Dis-
trito de Caeté-Açu (Acomtuv). 
Além de dois embargos, um por 
infração ambiental e outro por 

falta de alvará para construção, 
foi expedida uma multa no 
valor de R$ 6 mil por “dani-
ficar vegetação nativa, objeto 
de especial preservação, não 
passível de autorização para 
exploração ou supressão.”

Os autuados alegam que 
já detinham a titularidade da 
propriedade da área em questão 
antes da criação do Parque e 
poderão formalizar a defesa 
tanto na esfera federal quanto 
na municipal. Para os órgãos 
de fiscalização ambiental, en-
tretanto, independentemente da 
veracidade dessa informação 
fundiária, qualquer intervenção 
em área decretada como Parque 
Natural Municipal precisa de 

prévia autorização do órgão 
responsável pela sua gestão, 
cuja ausência já caracteriza, por 
si só, uma infração ambiental 
passível de multa, embargo, 
além de outras sanções.

O Parque Natural Muni-
cipal do Boqueirão foi criado 
através do Decreto Municipal 
224, de 11 de maio de 2015, 
e abrange uma área de 153 
hectares, tendo como limites o 
Córrego da Conceição (Norte), 
o Parque Nacional da Chapada 
Diamantina (Leste), o Riachi-
nho e a RPPN Córrego dos 
Bois (Sul) e a Comunidade da 
Campina (Oeste). Com infor-
mações da Ascom da prefeitura 
de Palmeiras. 
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Eleição de diretores
com mais participação
de pais e estudantes.

15 mil professores
capacitados para

alfabetizar crianças.

1,5 milhão de livros
para alfabetização

de crianças.

Pela primeira vez,
33 mil líderes de

classe eleitos.

Há 1 ano, o Governo do Estado lançou um grande pacto para melhorar a educação. Desde então, a democracia

se fortaleceu nas escolas Estaduais: o voto de pais e estudantes ganhou peso maior na escolha dos diretores escolares

e, pela 1ª vez, 33 mil líderes de classe foram eleitos. Além disso, a parceria com os municípios resultou em grandes avanços 

como a Alfabetização na Idade Certa, a distribuição de 1,5 milhão de livros e a capacitação de mais de 15 mil professores 

para alfabetizar crianças. É o Educar para Transformar colhendo os seus primeiros frutos. E sabe o que é melhor?

Esse movimento só está começando. Participe você também desse desa�o.

1 ano do Educar para Transformar.
Quando todo mundo se junta, a educação melhora.
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Missa reuniu os vaqueiros da região em praça pública

Mirante para o Vale do Pati, no Parque Nacional da Chapada 

A vaqueirama foi às ruas celebrar a festa em sua homenagem

Uma multidão acompanhou os shows gratuitos na cidade

Residência de reforma agrária é usada como creche Evanildo Costa, Bolota, Valdes Brito e Murilo Brito

O prefeito Gidu ao lado da primeira-dama durante o desfile

São João movimenta 
juventude em Ibiquera

Valdes Brito confirma 
pré-candidatura em Itaetê
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A 3ª Mostra da Quadrilha 
Junina Popular Ibiquerense, 
que acontece no dia 17 de 
junho, às 19h, em Ibiquera, 
município da Chapada Dia-

mantina, já movimenta os 
jovens da cidade. 

O evento acontecerá na 
Praça São José e levará à 
população e visitantes a cul-
tura junina, com sua tradição 
artística, seja na dança ou na 
música.

Este ano os vaqueiros, 
símbolo da região, serão 
homenageados pela organi-
zação do evento, que é feita 
pelo Grupo de Dança Jovens 
Ibiquerenses. 

A ‘Quadrilha Junina’ é 
um movimento independente 
e tem a intenção de incentivar 
e manter as tradições locais 
para as novas gerações.

Mais uma vez a tradicional 
Festa de Vaqueiros do muni-
cípio de Boa Vista do Tupim 
bateu recorde de público e mo-
vimentou a região da Chapada 
Diamantina. O evento, que está 
em sua 36ª edição, reuniu mais 
de 700 vaqueiros encourados e 
cerca de 12 mil pessoas durante 
os três dias de festa. As festivi-
dades começaram no dia 29 de 

Festa dos Vaqueiros de Boa Vista do Tupim 
leva multidão para as ruas da cidade

Qualidade de creche implantada pela prefeita 
de Nova Redenção é criticada por edis

ga Tanga, Alex Ouro, Cleo 
Trapiá e a dupla Buy e De-
raldo animaram o Forró dos 
Vaqueiros, no largo Dr. San 
Juan, com um público es-
timado em 12 mil pessoas, 
batendo o recorde de anos 
anteriores. Já no primeiro de 
maio, Dia do Trabalhador, 
culminou com o desfile dos 
vaqueiros pelas principais 

Hungria representaram a be-
leza feminina tupinense.

O prefeito de Boa Vista, 
João Durval Trabuco (Gidu), 
acompanhou o trajeto mon-
tado em um cavalo à frente 
do cortejo. “Este ano a festa 
superou as nossas expectati-
vas, foi a maior festa de va-
queiros do município. A cul-
tura vaqueirama está muito 

miação. Entre as 185 pessoas 
que foram premiadas, está o 
vaqueiro Antônio Oliveira, 
da Fazenda Santo Amaro, 
que pela quinta vez ganhou 
como o mais arrumado. A 
36ª Festa dos Vaqueiros de 
Boa Vista do Tupim foi or-
ganizada este ano por uma 
comissão formada pelos 
presidentes Lucas Mendes 

abril, com um jantar no Parque 
de Exposição, onde os vaquei-
ros mais velhos e moradores 
do município assistiram ao 
DVD da festa do ano anterior 
e foram homenageados com 
versos e toadas da dupla Buy 
e Deraldo e dos sambadores 
Silvano e Zé Beté.

No dia 30 de abril, as 
bandas Sela Vaqueira, Ras-

ruas da cidade e um culto 
aos vaqueiros, realizado pela 
igreja católica. O cortejo 
contou com a participação 
de grupos organizados dos 
municípios de Macajuba, Ita-
beraba, Ruy Barbosa, Wag-
ner, Ibiquera, Iaçu, Milagres, 
Redenção, entre outros. As 
rainhas Patrícia Alves e Inês 
Santos e a princesa Beatriz 

viva em Boa Vista. Resgatar 
esta festa foi uma das coisas 
mais importantes que fize-
mos. Obrigado a todos que 
contribuíram diretamente e 
indiretamente para que ela 
fosse um sucesso”, disse.

Pela tarde, os vaquei-
ros participaram dos jogos 
de argolinha, que este ano 
pagaram R$ 23 mil em pre-

e Tuica da Arará, o coorde-
nador João Macumbeiro, o 
locutor Jorbas Nascimento 
e os organizadores Wigo 
Pinheiro, Suna, Boquinha, 
Miraldino, Antônio Sapeca-
do, Dema da Bela Paz e Irlan 
Aração. “Nunca vi uma festa 
tão linda como esta. Só temos 
que agradecer”, completa 
Macumbeiro. 

Os vereadores do muni-
cípio de Nova Redenção, na 
Chapada Diamantina, Aris-
ton Teles (PT), Wherbiston 
dos Anjos (PP), conhecido 
como Tom da Topic, e a 
professora Márcia Benevides 
(PT), voltaram a criticar esta 
semana a qualidade da edu-
cação oferecida à população 
pela prefeita Ana Guadalupe 
Azevedo (PSD). Dessa vez, 
os edis chamam a atenção 
para a creche implantada 
pela prefeita na comunidade 
de Beira Rio. De acordo com 
informações dos legislado-
res, “a casa onde foi montada 
a creche foi construída com 
recursos da reforma agrária 
e não pode ter desvio da 
função de moradia”.

Os denunciantes atacam 
duramente a administração 
local, segundo eles, o ob-
jetivo maior da gestora é 
aumentar a arrecadação da 

O PT terá pré-candidatura 
para a prefeitura de Itaetê, 
na Chapada Diamantina, nas 
eleições desta ano. Trata-se do 
ex-vereador Valdes Brito, que 
terá apoio do deputado federal 
Valmir Assunção (PT-BA), do 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST) e do 
ex-prefeito Bolota. Durante 

educação com a verba para 
manutenção da pré-escola. 
“Essa prefeita está de brinca-
deira. Levou o mandato todo 
gastando o dinheiro da educa-
ção com contratos superfatura-
dos de cooperativas, e, agora, 
aos cinco meses para eleição, 
anuncia a ‘primeira inaugu-
ração’ da sua administração, 
uma creche no Assentamento 
Beira Rio. Pela foto dá para 
ver o engodo que é a obra. 

A estrutura é uma afronta às 
crianças de 0 a 3 anos que têm 
direito à creche para crescer e 
se desenvolverem plenamen-
te”, destaca o vereador Ariston 
Teles.

Já o edil Tom da Topic 
alerta a população para ‘as 
manobras eleitoreiras’ da pre-
feita Ana Guadalupe. “Nossa 
intenção é mostrar para os 
conterrâneos que se nós não 
fizermos nada estaremos fa-

dados a padecer para sempre 
nas mãos desse governo 
medíocre e incompetente, 
que foi ungido com o voto do 
povo e não corresponde com 
as expectativas dessa gente 
que, assim como eu, está 
cansado de ver o interesse 
da coletividade cada dia mais 
distante. Essa prefeita que 
aí está, só se preocupa com 
seus interesses pessoais”, 
dispara.

O parlamentar do Partido 
Progressista se indignou com 
o local onde foi montada a 
creche, uma residência de 
reforma agrária em assenta-
mento rural. Segundo Tom, 
a estrutura não atende as 
recomendações do governo 
federal, que prioriza a creche 
no processo educacional, 
como suporte para as mães 
que trabalham e como base 
para o desenvolvimento in-
telectual da criança. 

dos assentamentos com os pré-
candidatos a vereador, lideran-
ças locais e com os militantes 
do movimento”, declara o di-
rigente estadual dos trabalha-
dores, Murilo Brito. Estiveram 
no encontro, além de Murilo 
e Valdes, o dirigente nacional 
do MST, Evanildo Costa e o 
ex-prefeito Bolota.

reunião, em Salvador, no dia 
28 de abril, a direção estadual 
do PT selou o apoio ao nome de 
Valdes e agendou um conjunto 
de reuniões  na cidade para 
fortalecer a sigla e a militância 
da região.

“Valdes esteve conosco e 
ratificamos o apoio à sua pré-
candidatura pelo PT. Ele ouviu 
o olhar do MST sobre a cidade 
e se comprometeu em construir 
uma parceria de fortalecimento 

Para o pré-candidato, Itaetê 
deve ampliar o debate popular 
e, para isso, fará encontros 
para viabilizar demandas com 
a participação dos movimentos 
sociais. “Vamos construir o 
programa de governo discutin-
do com a população, seguindo 
o exemplo do governador Rui 
Costa. A intenção é organizar 
um Programa de Governo Par-
ticipativo, o PGP Municipal”, 
completa Valdes. 
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Evento acontece 
no dia 17 de 
junho, às 19h

A servidora do Ibama So-
raya Fernandes Martins foi 
a escolhida para a chefia do 
Parque Nacional da Chapada 
Diamantina (PNCD), que tem 
sede na cidade de Palmeiras, 
e tomará posse ainda neste 
mês. A escolha foi realizada 
pelo então presidente do 
Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), Claudio Ma-
retti. Antes de deixar o cargo, 
Maretti assinou a Instrução 
Normativa (IN) do PNCD, 
que regula os procedimentos 
para autorização de serviços 
de condução de visitantes 
em unidades de conservação 
(UCs) federais, como parques 
nacionais, florestas nacio-
nais, reservas extrativistas, 
entre outras.

Com a medida, o ICMBio 
procura ordenar, qualificar e 
oferecer mais segurança às 
atividades de visitação em 

Instrução normativa regulamenta 
a atuação dos condutores de 

visitantes no Parque Nacional da 
Chapada Diamantina

UCs. Ao mesmo tempo, bus-
ca dar maior profissionalismo 
ao trabalho de condução de 
visitantes, que gera emprego 
e renda para muita gente, 
principalmente jovens mora-
dores do entorno das unida-
des de conservação.

O ICMBio recomenda a 
contratação de guias, prin-
cipalmente, em casos que 
precisem de cuidados extras 
e caminhadas em trilhas 
de longa distância ou com 
maior grau de dificuldade. 
A IN inclui ainda nessa lista 
ambientes que necessitam de 
proteção especial do patrimô-
nio natural, histórico, arqueo-
lógico e cultural, ou situações 
específicas, como locais com 
alto grau de acidentes ou que 
apresentam índices históricos 
de degradação, áreas de uso e 
moradia de povos e comuni-
dades tradicionais ou em que 
haja concessão florestal. 
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Turismo impulsiona economia e revela as 
belezas da Chapada Diamantina 

O stand up paddle é o esporte que mais cresce na Chapada, muito praticado no Marimbus, o mergulho é uma opção para o Poço Azul e a cachoeira do Véu de Noiva é palco para o rappel 

Na Chapada Diamantina, as trilhas podem ser feitas em diferentes níveis e dá pra conhecer o mirante do Pai Inácio, o Pico do Tobira e o visual inigualável do alto do Morro do Castelo

A Cachoeira da Fumaça é um dos trekkings mais procurados por trilheiros, que também buscam conhecer a história e a arquitetura local e desfrutar das belezas da Pratinha

A Chapada Diamantina é, 
de fato, o coração de ouro da 
Bahia. Há 200 anos, saía desta 
região toneladas de ouro e dia-
mante para a Europa e para o 
mundo, gerando uma riqueza 
como nunca mais se viu. Hoje, 
o tesouro da Chapada, área 
formada por dezenas de muni-
cípios e com quase 40 mil km², 
é seu incomparável patrimônio 
natural, humano e arquitetôni-
co. Considerada um oásis em 
pleno sertão nordestino, com 
temperaturas amenas e reduto 
para diversas nascentes, a re-
gião foi desenhada ao longo 
de 1,6 bilhões de anos, quando 
as chuvas, os ventos e os rios 

milhares de visitantes a cada 
ano, que querem conhecer 
suas belezas naturais, sua 
cultura, arquitetura, gastrono-
mia, e que também buscam se 
aventurar na prática de espor-
tes radicais, em um cenário de 
tirar o fôlego.

A psicóloga Laura Côrtes, 
conta como foi a experiência 
de conhecer a Chapada Dia-
mantina. “A Chapada é pura 
energia e emoção! Faz a nossa 
vida ter mais sentido, cheguei 
à conclusão de que não somos 
nada diante da natureza e da 
beleza que ela proporciona. Já 
conheci alguns pontos turís-
ticos como as Cachoeiras da 

maior parque do Brasil, ele é o 
guardião de 152 mil hectares 
de riquezas naturais, e pode ser 
acessado por mais de 30 trilhas 
dispersas nos municípios de 
Andaraí, Ibicoara, Itaetê, Len-
çóis, Mucugê e Palmeiras. 

No próprio Parque, por 
exemplo, ocorrem regiões 
com 480m de altitude que 
contrastam com picos de mais 
de 1.700m. Fora do Parque, 
na Chapada Sul, estão os três 
picos mais altos do Nordeste: 
o do Barbado (2.033m), do 
Itobira (1.970m) e das Almas, 
com 1.958m. 

A Chapada também entra 
no pódio com a segunda mais 

de subidas e descidas íngremes 
e passagens por leitos de rios 
e pernoite nas casas de mo-
radores, famosos por receber 
com gentileza e boa conversa. 
No Pati, o trilheiro se depara 
com morros deslumbrantes e 
enormes, como o do Castelo, 
rios magníficos e cachoeiras 
exuberantes, como o Cacho-
eirão, que fazem compreender 
e admirar a magnitude da 
natureza local. 

“A trilha é considerada 
a terceira mais cobiçada do 
mundo perdendo apenas para 
Machu Picchu, no Peru, e o 
Caminho de Santiago, na Es-
panha”, salienta o presidente 

escaladas, off-road, cavalga-
da, rappel, canoagem, moun-
tain bike, tirolesa, trekking, 
rafting, arvorismo, bungee-
jump, cavejump, cascading, 
canyoning, mergulho em 
cavernas, voo livre, balo-
nismo, ultraleve, caiaque, 
dentre outros. É sempre bom 
lembrar que essas atividades 
são possíveis na região, com 
guias e orientação para cada 
um desses esportes.

O município de Jacobi-
na, na Chapada Norte, já 
é bastante frequentado por 
esportistas radicais e liga-
dos à natureza, que fazem 
motocross, rappel, trekking, 

da Comunidade Quilombola 
de Remanso. 

A Chapada Diamantina 
tem potencialidades turísti-
cas variadas, com roteiros 
culturais, étnicos, históricos, 
gastronômicos, fluviais, ar-
queológicos, arquitetônico, 
de eventos, ecológicos e ru-
rais. 

Turismo rural
Com hospedagem rural, 

passeio a cavalo na Estrada 
Real e uma arquitetura rural tí-
pica do século XVII, o povoado 
da Raposa – encravado no meio 
da Serra do Sincorá, na divisa 
dos municípios de Iramaia e 

esculpiram as rochas, criando 
vales e montanhas. 

Não é à toa que essa região 
é um dos principais destinos 
ecoturísticos do país, tendo, 
também, grande repercussão 
no turismo internacional. Toda 
essa diversidade – fruto de 
uma história garimpeira, de 
uma privilegiada geomorfolo-
gia, repleta de cânions, monta-
nhas, cachoeiras, cavernas e as 
chapadas, propriamente ditas, 
além de uma fauna e flora 
de riqueza ímpar – alimenta 
diferentes tipos de turismo. A 
Chapada Diamantina recebe 

Fumaça, do Buracão, Funis, 
Cachoeirão, a Pratinha, os 
poços Azul e Encantado, todos 
encantadores. Mas a Chapada 
é imensa e há muito para visi-
tar, tem vários lugares quero 
retornar também”.

Uma das mais extensas 
zonas turísticas da Bahia, a 
Chapada Diamantina é divi-
dida em três circuitos: o do 
Diamante – o mais conhecido; 
o do Ouro ou Chapada Sul; e 
o da Chapada Norte. O Cir-
cuito do Diamante abriga o 
Parque Nacional da Chapada 
Diamantina (PNCD), segundo 

alta queda d’água do país com 
340 metros de altitude, a Ca-
choeira da Fumaça, que fica no 
município de Palmeiras, com 
trilha pelo Vale do Capão. 

Para quem gosta de boas 
caminhadas, vale a pena per-
correr as trilhas e conhecer o 
Vale do Pati, que fica locali-
zado entre os municípios de 
Andaraí e Mucugê, e possui 
três vias principais de acesso: 
Vale do Capão, Guiné e An-
daraí. Esta é uma das trilhas 
mais procuradas, que possui 
caminhadas em extensas áreas 
planas, com alguns momentos 

dos Combatentes de Incên-
dios Florestais de Andaraí 
(Cifa), Homero Vieira.

Turismo de aventura 
A recente melhora da in-

fraestrutura turística, a aber-
tura de hotéis de elevado 
padrão e a construção de um 
aeroporto, em Tanquinho de 
Lençóis, facilitou a atuação 
de empresas de turismo mais 
receptivo e diverso.

Referência no turismo de 
aventura no Brasil, a Cha-
pada Diamantina é destino 
de esportistas que praticam 

e, recentemente, tem atraído 
praticantes de parapente e asa 
delta, com a nova rampa de 
voo livre, que tem recorde de 
distância entre a decolagem 
e o pouso: 265km. Poços e 
grutas também são alvos dos 
praticantes de esportes como 
tirolesa, canoagem e mergu-
lho. É o caso do Poço Azul 
(Nova Redenção) e da Gruta 
da Pratinha (Iraquara). Mas 
é o stand up paddle (Sup) o 
esporte que mais cresce na 
Chapada, sendo muito prati-
cado no Pantanal Marimbus 
(Lençóis/Andaraí), na área 

Ibicoara, possui 26 cachoeiras, 
a maioria pouco explorada. 
Segundo o guia e morador da 
Raposa, Flávio Marçal, “aqui é 
tudo novo aos olhos do turismo 
regional. Eu ajudei a semear a 
semente e ela está germinando. 
O município não possui Secre-
taria de Turismo, mas Raposa 
possui um povo hospitaleiro e 
amigo. Agora estamos forman-
do uma associação de guias”.

Acompanhe no jornalda 
chapada.com.br a sequência 
desta matéria, uma série que 
preparamos sobre o turismo na 
Chapada. 
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