
� gerais belém, quinta-feira, 18 de outubro de 2o18

A novidade da Diretoria 
da Festa desta edição da 
Ciclorromaria é a pre-

miação para o grupo de pedal 
que estiver com mais integran-
tes presentes. Para a procissão 
que ocorrerá no próximo sá-
bado, dia 20, são esperados 10 
mil devotos, entre ciclistas, 
acompanhantes e pes-
soas que participarão 
de outras formas nas 
ruas. A romaria co-
meçará às 8 horas, 
com saída da Praça 
Santuário, e deve 
percorrer 14 km. 

Além da tradi-
cional premiação 
para as três bicicletas mais bo-
nitas da procissão, a Diretoria 
da Festa vai premiar o grupo de 
pedal que estiver com o maior 
número de participantes, de-
vidamente identificados. Para 
os três vencedores na categoria 
de bikes mais decoradas a pre-
miação será um bicicleta para 
cada, já para o grupo será uma 
quantia em dinheiro. O valor 
não foi informado. Segundo o 
diretor de Procissões do Círio 
da Festa de Nazaré, Antônio 
Souza, todo ano aumenta o 

número de participantes e a 
expectativa é sempre a melhor. 
“Belém tem muitos ciclistas e 
promover a Ciclorromaria é 
uma forma de proporcionar 
que eles acompanhem a Ima-
gem Peregrina por meio de seus 
meios de transporte e amor. As 
premiações também são uma 
maneira de animar e incenti-
var as pessoas a deixarem suas 

bicicletas bonitas 
para a procissão, 
havendo assim 
uma homena-
gem mais bela”, 
afirma. 

Com a presença 
cada vez mais intensa 

dos grupos, muitas pes-
soas já estão se preparando 
para participar, como Bianca 
Saavedra, 30. A terapeuta ocu-
pacional vai acompanhar pela 
segunda vez a Ciclorromaria. 
Ela participa de três grupos 
de pedal: “Pedal Delas”, “Ma-
tinal Training” e “Bike Anjos 
Belém”. “Nessa procissão con-
sigo, assim como os demais 
ciclistas dos grupos, unir o 
amor pela bike com a devoção 
em Nossa Senhora de Nazaré. 
Estamos nos preparando para 

a romaria. É um momento 
muito especial; por isso, deco-
ramos nossas bicicletas e esta-
mos confeccionando camisas. 
Queremos que tudo seja feito 
com tranquilidade e paz”, es-
pera.

A técnica em Segurança 
do Trabalho, Ruth Helena da 
Costa, 41, vai participar pela 

primeira vez e está ansiosa. 
“Sempre tive vontade de par-
ticipar, mas nunca tive opor-
tunidade porque as romarias 
coincidiam com dias em que 
eu estava trabalhando. Eu te-
nho certeza que será lindo e o 
ciclismo é uma das modalida-
des mais respeitosas. Sempre 
tomamos cuidado para não 

bater no ciclista ao lado e isso 
é mútuo”, afirma. Ruth é inte-
grante do grupo “Bike Anjos 
Belém” e conta que também 
está mobilizando mais pes-
soas para participarem. “Eu 
tenho bicicletas extras; então 
vou emprestar para quem quer 
acompanhar a romaria e não 
tem veículo”, afirma.

Ciclorromaria terá premiação
DIRETORIA DA FESTA DE NAZARÉ ESPERA A PARTICIPAÇÃO DE DEZ MIL CICLISTAS NO PERCURSO DE 14 QUILÔMETROS

NOVIDADe

  A Ciclorromaria premiará este ano os grupos com maior número de  integrantes e as bicicletas mais enfeitadas
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O escritor paraense Sebas-
tião Godinho lança hoje, 18, às 
17 horas, no Instituto Histórico 
e Geográfico do Pará (IHGP), o 
quinto livro da sua carreira in-
titulado Mosaico do Círio. De 
acordo com o autor, a publica-
ção explora histórias curiosas 
e por vezes pouco conhecidas 
do Círio de Nazaré e conta com 
textos inéditos e fotografias do 
autor, trechos de textos históri-
cos e pequenos trechos de ou-
tros escritores como Benedito 

Monteiro e Dalcídio Jurandir. 
“O livro desmente algumas 
coisas, mostra o que é lenda, 
o que é realidade. Traz relatos 
de naturalistas que visitaram o 
Pará nessa época e que deixa-
ram relatos sobre a igreja, so-
bre a imagem...”, comenta.

O livro perpassa por his-
tórias do momento em que 
a imagem de Nossa Senhora 
de Nazaré é encontrada até a 
grande procissão do Círio de 
Nazaré, afirma Godinho.

Sebastião Godinho lança nova obra
O acidente marítimo ocor-

rido no Círio Fluvial foi uma 
trágica surpresa, que ainda 
está sendo investigada, tanto 
administrativa quanto crimi-
nalmente. Por isso, a Capita-
nia dos Portos da Amazônia 
Oriental (CPAOR) garante que 
a romaria do ano que vem terá 
regras mais rígidas e ainda 
mais fiscalização. Tudo para 
evitar que acidentes semelhan-
tes ocorram novamente. Neste 
ano, 15 embarcações, do total 

de 349 (menos que em 2017), 
foram autuadas por irregulari-
dades diversas.

Para o capitão dos portos 
Santiago, o acidente ocorrido 
no Círio Fluvial foi totalmente 
atípico. Ele explica que abalro-
amentos ou pequenas colisões 
são esperadas, devido à quan-
tidade de embarcações num 
mesmo espaço, ainda que to-
das sejam separadas por tipo e 
tamanho. Só que no evento en-
volvendo as embarcações Ana 

Beatriz IV e Leão do Marajó, o 
diferente está no fato de uma 
das embarcações, a Ana Bea-
triz IV, ter um botijão de gás em 
local impróprio.

Santiago afirma que o boti-
jão da embarcação não deveria 
estar na popa do barco. Há es-
paços específicos e regras para 
navegar com esse dispositivo, 
mas tudo foi descumprido. 
Também disse que há respon-
sabilidade dos comandantes 
das duas embarcações.

Círio Fluvial terá fiscalização mais rigorosa em 2019
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