
 

 

 

ERRATA: NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 

Na Nota de Esclarecimento veiculada neste sábado, 20, o trecho destacado a seguir abriu possibilidade de interpretação equivocada: “[...] a proprietária 

da área, a partir de decisões tomadas em reuniões da Associação do Vale do Cercado, com a comunidade; e orientada pela representante do Inema e 

gestora da APA Marimbus-Iraquara, realizou o isolamento da área visando a segurança de todos[...]”. 

Ocorreu um equívoco na estruturação do texto que deu a entender que a orientação de fechamento havia sido dada pela representante do Inema e gestora 

da APA Marimbus-Iraquara. No entanto, ela participou das reuniões e orientou que a comunidade tomasse a decisão por si própria. Desse modo, a decisão 

foi tomada pelos moradores, proprietários do entorno e lideranças da comunidade que estavam presentes nas reuniões e optaram pelo isolamento. 

Ressalta-se que não houve orientação para o fechamento do atrativo Mirante do Morro do Camelo por parte da representante do Inema e gestora da APA 

Marimbus-Iraquara e esta em nada teve a ver com a decisão tomada. O trecho da Nota de Esclarecimento será editado e posteriormente enviado para 

publicação nos portais de notícia da região. 

 



 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

A ANK Brasil, empresa contratada para administração do empreendimento do Mirante do Morro do Camelo, vem, 

através deste comunicado, esclarecer à toda população da Chapada Diamantina que até o presente momento, 

sábado (20), não recebera nenhuma notificação formal acerca da ação ajuizada pelo Ministério Público da Bahia, 

conforme notícia publicada em seu portal institucional no dia 18 de novembro e veiculada em jornais locais. 

Informamos que não existe proibição para visitação, tampouco cobrança para acesso. Durante o período de 

fechamento de todos os atrativos turísticos da Chapada Diamantina, devido a pandemia do Coronavírus, a 

proprietária da área, a partir de decisões tomadas pela comunidade em reuniões da Associação do Vale do 

Cercado, realizou o isolamento da área visando a segurança de todos, pois, houve um significativo aumento na 

procura de atrativos onde não havia o controle de visitação. 

Com a reabertura dos atrativos na Chapada, o Mirante foi reabrindo o seu acesso aos poucos, entretanto, com o 

aprendizado da pandemia e se baseando no princípio jurídico da precaução e preservação ambiental, decidimos 

manter o trabalho com um zelador para cuidar da natureza local, além reunir informações para a elaboração do 

plano de uso e manejo do atrativo. Só não é permitido o acesso aos veículos para controle do impacto ambiental 

ao local. 

O colaborador presente no local fornece explicações aos visitantes sobre o projeto do Mirante, que está em fase 

de planejamento desde 2019, e se coloca à disposição para receber doações voluntárias para implementação de 

ações socioambientais na comunidade de Campos de São João, município de Palmeiras-BA. Não existe cobrança 

obrigatória ou valor exato de doação. Colabora quem se engaja e acredita no projeto e nas ações vinculadas a ele. 

Entendendo que o atrativo em si é o morro do Camelo e a área em questão é uma das alternativas possíveis que 

permite acesso à vista desse morro, o valor arrecadado voluntariamente é utilizado para manutenção do local e 

realização de ações, como: mão-de-obra para dar informações e realizar o recolhimento de resíduos deixados por 

visitantes, realização de palestras alinhadas com temas ambientais, de segurança e proteção contra incêndios, e 

realização de ações e projetos sociais em Campos de São João, através do Memorial Maria Emília Rodrigues 

Chagas. 

Comunicamos que esta empresa foi contratada pela proprietária do imóvel para administrar o empreendimento, 

que ainda não foi implantado. Deste modo, temos seguido os trâmites de regularização ambiental para 

implantação do projeto do Mirante e buscamos, junto à sociedade, manter o local conservado e disponível para 

visitação, alinhando o empreendimento às diretrizes do zoneamento da APA e às demais legislações aplicáveis. 

Assim, aguardamos a formalização da ação pelo MP para esclarecermos com mais detalhes sobre o controle do 

acesso ao Mirante e por fim, lamentamos o ocorrido, estamos providenciando um canal oficial para mantermos 

uma comunicação aberta e transparente com a sociedade, respondendo dúvidas que porventura sejam 

necessárias. Salientamos também que respeitamos todos os posicionamentos e reconhecemos a grande 

importância da Ação Civil Pública para a consolidação da democracia em nosso país. 


