Águas da Prata 30 de novembro de 2020
Prezados parceiros e peregrinos,
Diante as informações mencionadas pelo Governo do Estado de São Paulo, na data de hoje 30 de
novembro de 2020, comunicamos que as atividades do Caminho da Fé permanecem da mesma
maneira que foram comunicadas em sua reabertura em setembro de 2020.
Na ocasião o Caminho da Fé foi reaberto considerando a reclassificação para a fase amarela das
regiões do Estado de São Paulo, assim como as recomendações do Programa Minas Consciente, o que
possibilitou a retomada do seu exercício de forma reduzida e contida.
Desde então recomendamos e orientamos que as atividades sejam realizadas conforme as
determinações do Plano São Paulo, do Programa Minas Consciente e das recomendações
disponibilizadas em nosso site do Caminho da Fé, na página de COVID, por meio de nosso Manual de
Boas Práticas Sanitárias assim como por nossos informativos de comunicação e registro da trajetória
de tomada de decisão realizado pela AACF.
Abaixo anexamos os mapas que indicam a determinação do Plano São Paulo, e também o mapa
atualizado do Caminho da Fé, contendo o posicionamento dos municípios integrantes.
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Continuamos trabalhando para a mitigação do risco por meio das recomendações, manuais,
orientações e diálogos com as localidades integrantes ao caminho. Assim como anteriormente,
gostaríamos de reforçar 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, assim como acreditamos que esteja sendo feito
desde que foi reaberto, contando sempre com a colaboração dos municípios parceiros, da rede
empreendedora e dos peregrinos, somente assim conseguiremos manter a posição que comunicamos
neste documento.
Contamos com você!
Att.
Diretoria Executiva AACF
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