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Águas da Prata 31 de agosto de 2020 

Prezados parceiros e peregrinos, 

Levando em consideração a nova classificação e posicionamento dos Estados que 

compõe o Caminho da Fé, São Paulo e Minas Gerais, sobre a pandemia de COVID-19, 

deliberamos: 

O Caminho da Fé está parcialmente aberto a  

partir de 01 de setembro de 2020. 

Neste último mês, continuamos o nosso processo de análise e avaliação dos cenários ao 

longo do Caminho da Fé, e identificamos alguns fatores que indicariam a possibilidade 

de abertura do mesmo, como por exemplo a flexibilização da classificação amarela pelo 

Estado de São Paulo e a proposta do programa “ Minas Consciente”, disponibilizado e 

trabalhado pelo Estado de Minas Gerais.  

Entendendo que mesmo com essas recomendações e propostas, as decisões partem dos 

municípios, continuamos dialogando com nossos parceiros a fim de identificar as 

possibilidades de abertura do Caminho, considerando os mesmos fatores: 

- Classificação do município e sua região, pela avaliação dos Estados; 

- Evolução no número de casos, comunicados pelos municípios; 
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- As manifestações dos estabelecimentos de apoio ao peregrino, cadastrados no 

Caminho; 

- As deliberações e posicionamentos do governo de São Paulo e Minas Gerais; 

- As considerações do Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva da AACF; 

 

Após as análises, recebemos os comunicados oficiais dos Municípios integrantes que 

foram representados pelos números: 

Respostas de 

Posicionamento 

Sim para 

abertura 

Não para 

abertura 

Sem manifestação 

35 

municípios 

responderam 

de 62 

integrantes 

 

56,45% 

 

 

19 

 

 

54% 

 

 

15 

 

 

42% 

 

27 

 

43,56% 

 

Com os resultados, decidiu-se por abrir parcialmente o Caminho da Fé, disponibilizando 

as seguintes bases de informação em nosso site, a fim de orientar os peregrinos e 

parceiros sobre o cenário e as condutas recomendadas: 
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1- Mapeamento da posição dos municípios: tabelada por ramal + mapa 

ilustrativo; 

2- Manual: Protocolo de Orientações para a retomada parcial das atividades 

do Caminho da Fé em período de pandemia de COVID-19; 

3-  Vídeos explicativos com os protocolos transversais; 

4- Material de comunicação para os parceiros; 

Todo o processo produtivo e construtivo para a retomada seguiu as orientações e 

recomendações dos órgãos oficiais de saúde e do Ministério do Turismo. 

Neste momento de retomada recomendamos que acessem essa base de informação em 

nosso site, www.caminhodafe.com.br/ptbr/covid para instruir-se e conhecer as regras 

sugeridas para o momento. Ressaltamos aquelas referentes à:   

- capacidade de carga sugerida e dirigida no caminho,  

- nova regra de emissão de credenciais,  

- oferta disponível nos municípios liberados ao longo do caminho,  

- nova regra de emissão de certificado mariano ao final da peregrinação; 
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Continuaremos trabalhando para a mitigação do risco por meio das recomendações, 

manuais, orientações e diálogos com as localidades integrantes ao caminho, porém 

gostaríamos de reforçar sobre a importância do papel de cada um nesse processo.  

Todos nós somos responsáveis pela qualidade e eficácia dos protocolos. A boa conduta 

nas práticas sanitárias é fundamental para que cada parte envolvida, seja dispondo de 

um serviço ou percorrendo o caminho como peregrino, estejam engajadas com a 

mitigação do risco e promoção da segurança de todos.  

Esperamos que consigamos manter o caminho seguro contando com a sua colaboração, 

somente assim conseguiremos manter a posição que comunicamos neste documento. 

As informações disponibilizadas podem sofrer alteração, sendo assim atualizaremos os 

dados daqui 15 dias.  

 

Att. Diretoria Executiva da AACF 
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