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Olá Romeiro! Milagres, bênçãos 
e natureza não combinam com 
lixo e sujeira. Seja bem-vindo a 
Bom Jesus da Lapa. Aqui você 
sentirá a presença do Senhor 
Bom Jesus em cada momento, 
em cada detalhe. Sem esquecer 
de preservar o que há de mais 
importante para sua gente, o rio 
São Francisco. 

Você está em uma cidade 
de comunhão da fé, com o 
ser humano e com a natu-
reza. Olhe ao redor: junto 
com você e sua família há 
milhares de outros romei-
ros. Se ninguém se preocu-
par com o lixo que fica nas 
ruas e, principalmente no 
rio, a cada ano, a cada ro-
maria, nosso querido Velho 
Chico vai perder o brilho, os 
peixes e os animais, além 
de comprometer a saúde da 
população.

O Governo da Bahia está fazen-
do a sua parte, através do Progra-
ma Velho Chico Vivo, que engloba 
ações de gerenciamento, fiscaliza-
ção, recuperação de matas ciliares, 
nascentes e de áreas degradadas, 
além de projetos socioeconômicos 
e de geração de renda. O progra-
ma prevê a melhoria da qualida-
de de vida das populações ribei-
rinhas, das periferias de núcleos 
urbanos e rurais e dos assenta-
mentos da reforma agrária.

Não retribua as graças do 
Bom Jesus sujando o que ele 
fez com tanto amor para to-
dos nós. Não jogue lixo pelas 
ruas, no Morro e muito menos 
nas coroas e na orla do rio 
São Francisco. Para acam-
par, use somente a área re-
servada pela Prefeitura para 
essa finalidade. Ao ir embo-
ra, verifique se nenhum lixo 
está ficando para trás. Leve 
consigo um saquinho e jun-
te tudo que não servir para 
ser jogado no lugar correto 
depois. O Bom Jesus, com 
certeza, agradece!
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