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PASSEIO

�� No próximo dia 12 de outubro é comemorado
o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Turismo
percorreu o Caminho da Fé, criado em 2003, que
começa na cidade de Tambaú e termina em
Aparecida (foto), a aproximadamente 200
quilômetros de Campinas. O trajeto percorre os
Estados de São Paulo e Minas Gerais. Histórias de
romeiros que caminham quase 400 quilômetros em
busca de paz espiritual. Leia nas páginas 4 e 5.

DA FÉ

Cais do Porto, em
Valinhos, tem a cara

da praia. PÁGINA 8

ROTA

Consulte seu agente de viagens. 
Visite uma loja CVC nos melhores shoppings ou acesse www.cvc.com.br

Orlando Fly and Drive – 7 dias
Voando TAM. 
Hotel Comfort Inn Sand Lake.
Uma semana de aluguel de carro.
Assistência de viagem internacional.
A partir de US$ 938,
Preço para saídas até 10/dez

Nova York em Grande Estilo – 5 e 6 dias
Voando TAM.
Hotel Roosevelt. Passeio pela cidade.
Assistência de viagem internacional.
A partir de US$ 1.498,
Preço 5 dias para saída 15/novParis e Londres – 7 dias

Paris 3 noites Hotel Kyriad Republique, 
Londres 3 noites Europa House.
Voando TAM. 
Trem Euro Star Paris/Londres/Paris
Saídas: quinta e sexta-feira, sábado
e domingo.
Consulte preços especiais.

Egito – 9 dias
Descubra o Egito
Passeio de trem e cruzeiro de 4 dias pelo 
Nilo, pensão completa durante o cruzeiro.
Saídas diárias.
A partir de US$ 738,
Preço para saídas de 1º/nov até 30/dez
Somente parte terrestre. 

Paris – 7 dias
Hotel Kyriad Republique.
Voando TAM.
Saídas: quinta e sexta-feira, sábado
e domingo.
A partir de  1.158,
Preço para saídas até 15/dez

Tunísia – 8 dias
Do Mediterrâneo ao deserto 
do Saara, com pensão completa e 
ingressos para as principais atrações.
A partir de 372,
Preço para saídas de 4/nov até 30/dez
Somente parte terrestre.

Alemanha Romântica
– 6 dias
Somente parte terrestre.
A partir de  698,
Preço para saídas 8 e 22/out

Brasileiros na Europa – 19 dias
Lisboa/Madri/Barcelona/Nice/Roma/Florença/
Veneza/Genebra/Paris
Voando Varig.
A partir de  2.346,
Preço para saída 12/nov

Buenos Aires 
3 ou 4 dias, com saídas diárias.
Voando Varig – Hotel Conte 
Passeio pela cidade, ingresso para o cassino fl utuante
e cupons de desconto para a Galeria Pacifi co.
A partir de US$ 298,
Preço 3 dias para saídas até 30/nov

Lagos Andinos – 12 dias
Voando LAN e Aerolíneas Argentinas.
3 noites em Santiago, 1 em Puerto Varas ou Puerto Mont, 
1 em Peulla, 3 em Bariloche e 3 em Buenos Aires. 
Acompanhamento de guia desde o Brasil.
A partir de US$ 1.678,
Preço para saídas até 27/nov

Santiago 
4 dias, saídas às quintas-feiras.
5 dias, saídas aos domingos.
Voando TAM. Hotel Principado.
Traslado de chegada e saída. Passeio pela 
cidade e passeio de dia inteiro a Viña del Mar e Valparaíso
A partir de US$ 584,

Preço para 4 dias para saídas até 27/nov

Estados Unidos

Varadero e Havana – 7 dias
Saídas diárias, voando Copa.
Varadero 4 noites Hotel Iberostar Bella Costa, 
com all inclusive, e Havana 2 noites Hotel 
Occidental Miramar.
A partir de  US$ 1.178,
Preço para saídas até 31/out

Cancún – 8 dias
Hotel Oasis Viva.
Voando Copa Airlines.
A partir de  US$ 1.138,
Preço para saídas até 9/dez

México, Taxco e Acapulco – 8 dias
Saídas diárias, voando Aeroméxico.
A partir de  US$ 1.328,
Preço para saídas até 8/dez

Aruba – 8 dias
Hotel The Mill.
Saídas às segundas e quintas-feiras, 
voando Varig.
A partir de  US$ 1.158,
Preço para saídas até 1º/dez

Caribe

Navio Carnival Fascination 
4 noites de cruzeiro + 2 noites em Miami
Cruzeiro visitando Miami, Key West e Cozumel, 
com todas as refeições incluídas.
Inclui passagem aérea voando TAM.
A partir de US$ 988,
Preço para saídas em outubro

Cruzeiro no Caribe

Prezado cliente: preços por pessoa, em apartamento duplo, para saídas de São Paulo, válidos para compras até um 
dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada. Parcelamento em 4x iguais sem juros. Os preços publicados 
em dólar ou euro serão convertidos em real pela cotação Turismo da moeda estrangeira do dia do pagamento. 
Consulte outras formas de parcelamento. Preços não incluem taxas.

 4x
sem juros

Europa África 

América do Sul 

África do Sul – 10 dias
Sun City/Capetown/Pilanesburg
Saídas às quintas-feiras. Voando South African. 
Inclui: 2 safáris, com refeição.
A partir de US$ 2.038,
Preço para saídas até 15/dez

Viagens 
internacionais CVC.

Nunca foi tão 
fácil conhecer 

o mundo.
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Inspiradas no famoso Cami-
nho de Santiago de Composte-
la, na Espanha, muitas rotas de
peregrinação têm sido abertas
no Brasil: Caminho do Sol, de
Santana de Paranaíba a Águas
de São Pedro;Passos de Anchie-
ta, no Espírito Santo; Caminho
da Luz, na zona da mata minei-
ra; Caminho das Missões, nas
missões jesuíticas do Rio Gran-
de do Sul; e, o Caminho da Fé,
que cruza terras caipiras dos Es-
tados de São Paulo e Minas Ge-
rais. Motivados pela fé, milhares
católicos têm cruzado anual-
mente esses caminhos. No en-

tanto, não é difícil encontrar
pessoas de outras religiões que
se aventuram nessas jornadas
pelo desafio de vencer limites fí-
sicos e psicológicos. O Turismo
percorreu a mais movimentada
dessas rotas de peregrinação, o
Caminho da Fé, que vai de Tam-
baú a Aparecida em busca da

misteriosa experiência híbrida
de sacrifício e prazer que mar-
cam os 398 quilômetros de tri-
lhas rurais com destino à Basíli-
ca Nacional de Aparecida (SP).

Para percorrer o caminho

basta ao peregrino se dirigir a
um dos pontos credenciados pe-
la Associação dos Amigos do Ca-
minho da Fé e retirar a Creden-
cial do Peregrino. Esse docu-
mento reserva espaços para se-
rem carimbados nos vários pon-
tos de apoio, localizados ao lon-
go da rota. Ao final da jornada,
deve ser apresentado na Secreta-
ria da Pastoral, no interior da
Basílica Nacional para expedi-
ção de um Certificado do Pere-
grino.

A rota é inteiramente sinaliza-
da com setas amarelas e a cada
dois quilômetros uma placa de
quilometragem regressiva mar-
ca a distância do destino final. A
aventura começa no Santuário
de Nossa Senhora Aparecida,

em Tambaú (SP), cidade do fa-
moso Padre Donizetti Tavares
de Lima. Os primeiros trechos
passam por dentro de cafezais.
Logo após deixar a divisa do mu-
nicípio, surge a primeira igreji-
nha entre tantas que margeiam
o caminho. Essa foi erguida em
homenagem à Nossa Senhora
do Rosário, por imigrantes italia-
nos, no ano de 1900, foi recente-
mente restaurada e passou a ser
Igreja de Santa Paulina, em ho-
menagem à madre, de origem
italiana canonizada em 2002.

Peregrinos
A possibilidade de realizar uma
dura caminhada em ambiente
tranqüilo e saudável levou Antô-
nio Rossi ao Caminho da Fé.
Rossi tem 55 anos, é advogado e
contador em Mogi Guaçu, ini-
ciou a caminhada em Tambaú
dia 28 de setembro com previ-
são de chegada a Aparecida no
dia 12 de outubro, Dia da Pa-
droeira do Brasil. Essa é a sua se-
gunda experiência de peregrina-
ção, a primeira foi na Rota das
Capelas, entre Aguaí e Santa Ri-

ta de Caldas. Sua intenção nes-
sa caminhada é clara: saúde e
meditação.

Rossi seguia acompanhado
de outro peregrino que conhece-
ra na saída, Sérgio Augusto Mi-
chaliszyn, 47 anos, agropecuaris-
ta de Guarapuava (PR). Micha-
liszyn fazia sua primeira cami-
nhada como preparação para o
Caminho de Santiago de Com-
postela. Já Werner Steuer 57
anos, engenheiro de São Bernar-
do do Campo, evangélico lutera-
no aproveitou as férias para fa-
zer a peregrinação. "Li sobre o
Caminho de Santiago de Com-
postela e como não tenho condi-
ções financeiras de fazer aquele
caminho, então busquei um si-
milar no Brasil. Dentre todos, es-
se me pareceu mais agradável
pelo contato com a natureza".

O caminho
A exatos 30 quilômetros de ca-
minhada, o peregrino chega ao
Santuário de Nossa Senhora do
Desterro em Casa Branca. Para
a maioria dos peregrinos, o pri-
meiro pouso será nessa cidade.

Para alguns, as primeiras bolhas
no pé surgem já ao final desse
primeiro dia, por isso, se reco-
menda o uso de um calçado já
amaciado e confortável. Entre
Vargem Grande do Sul e São Ro-
que da Fartura, o caminhante te-
rá de vencer o maior desnível as-
cendente do todo o trajeto. A
paisagem avistada será sua re-
compensa. Muitos consideram
esse o trecho mais difícil de to-
do o percurso. Daí em diante o
caminho será uma seqüência in-
findável de serras. Assim o cará-
ter híbrido de sacrifício e prazer
se fará sentir a cada topo de
morro ou montanha, enquanto
o corpo fatigado pelas intermi-
náveis subidas pede repouso, os
olhos fascinados pelas bucóli-
cas paisagens das serras de Mi-
nas Gerais animam seguir em
frente. A oportunidade de obser-
var as pequenas cidades e vilas
pelo caminho com sua gente
simples, hábitos de um mundo
rural onde o tempo possui ou-
tro ritmo, onde as prioridades
são também outras, nos levam
naturalmente a reconsiderar
nossas "necessidades" tecnológi-
cas impostas pelas exigências
de um cotidiano metropolitano.

No caminho, assim como o
esforço físico, a meditação é
compulsória. É aconselhável le-
var dinheiro para um dia ou
dois e fazer saques com cartão
quando necessário. Compras
com cartão só nas cidades maio-
res. Na maioria delas o sistema
de crédito vigente é a boa e ve-
lha caderneta na padaria ou
mercearia – infelizmente esse
sistema só está disponível aos
moradores.

A simpática estação ferroviá-
ria de Eugênio Lefévre, em San-
to Antônio do Pinhal, marca o
início da descida da Serra da
Mantiqueira e uma mudança ra-
dical na paisagem. Ao se chegar
ao Vale do Paraíba a extensa vár-
zea do Rio Paraíba do Sul é um
sinal claro da proximidade de
Aparecida e de que a aventura
está chegando ao fim.

Já exausto, depois de 14 dias
(em média) de caminhada, o pe-
regrino terminará sua jornada
na magnitude arquitetônica da
Basílica Nacional, na cidade de
Aparecida, numa oração aos pés
da imagem de Nossa Senhora
Aparecida. Ainda que a motiva-
ção não tenha sido religiosa, é
certo que essa experiência mes-
clada de sacrifícios e prazeres, as-
sim como a superação dos limi-
tes físicos e psicológicos, irão im-
primir na pessoa um profundo e
revigorante sentido espiritual.
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Pelaelevaçãoespiritual
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Igrejinha cheia de charme, que fica em Borda da Mata: inúmeras outras estão pelos 400 quilômetros

Crianças de Vargem
Grande do Sul

Antônio Rossi e
Sérgio Augusto

Michaliszyn:
caminhantes

Fotos: Mário Lúcio Sapucahy/AAN

Caminho de Santiago
de Compostela foi
inspiração para Rota

Ciclista inicia jornada pelo Portal do Caminho da Fé, em Tambaú: trajeto bastante difícil para biker
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Associação dos Amigos do
Caminho da Fé
site: www.caminhodafe.com.br
contato@caminhodafe.com.br
Av. Armando Sales de Oliveira,
196 Cep - 13890-000
Águas da Prata - SP
Telefone: (19) 3642 2751

Mochila com presilhas no peito e
quadris, contendo:
* 2 mudas de roupas além da
que está no corpo (leve e de fácil
secagem);
* capa de chuva que cubra
também a mochila;
* chinelo;
* material de higiene pessoal
(sabonete; creme, escova e fio
dental; papel higiênico);
* primeiros socorros
(esparadrapo, pomada contra
assadura, anti-séptico);
* canivete;
* toalha (de preferência tipo
fralda de pano);
* agulha e linha (para drenar
bolhas que possam se formar nos
pés);
* cajado: serve de apoio e defesa
contra animais hostis. Poderá ser
adquirido nos locais de
credenciamento;
* calçado: já adaptado aos pés,
resistente e macio;
* chapéu: de pano com abas, tipo
pescador;
* água: levar apenas o que for
consumir em cada trecho;
* protetor solar e repelente contra
insetos.

Obs: No total, a mochila deverá
pesar menos de 6 quilos

Fonte: Site www.caminhodafe.com.br

ANOTE NA
AGENDA

O QUE LEVAR
O Caminho da Fé foi idealizado
por Almiro José Grings, funcio-
nário público aposentado, mora-
dor de Águas da Prata que já ha-
via percorrido por duas vezes o
Caminho de Santiago de Com-
postela, na Espanha. Com esse
projeto, Grings buscava uma al-
ternativa de peregrinação ao
maior pólo de visitação religiosa
brasileira e incrementar a econo-
mia pelas 19 cidades integran-
tes da rota. A inauguração acon-
teceu em fevereiro de 2003. Em
agosto do mesmo ano, foi funda-
da a Associação dos Amigos do
Caminho da Fé que é responsá-
vel junto com as prefeituras por

melhorar, manter, fiscalizar e di-
vulgar o local. O trajeto inicial-
mente proposto pelos idealiza-
dores ligava Águas da Prata a
Aparecida, mas desde o início
se considerou a possibilidade
de se agregar ramais à essa rota
inicial.

O primeiro foi a continuação
até Tambaú e, recentemente,
foi aprovado um ramal saindo
de Mocóca, passando por São
José do Rio Pardo e unindo-se
ao eixo principal em São Roque
da Fartura. A principal parceria
da Associação dos Amigos do
Caminho da Fé é a Fundação
Banco do Brasil e Telemig que
desenvolveram um projeto de
apoio à instituição com a com-
pra de um veículo 4x4 para ma-
nutenção do caminho, material
gráfico, confecção de placas in-
dicativas e reformulação do si-
te.

No Caminho da Fé existem
inúmeras pousadas que são cre-
denciadas pela Associação, mas
o caminhante não precisa, ne-
cessariamente, se hospedar em
nenhuma delas. As díárias va-
riam entre R$ 8 e R$ 25. (Mário
Lúcio Sapucahy/Da Agência
Anhangüera)

Em São Bento do Sapucaí igrejinha no caminho

Trilha para meditar
/ PEREGRINAÇÃO / Caminho da Fé

Prezado cliente: preços por pessoa, para saídas de São Paulo, válidos para compras até um dia após esta publicação. Oferta de lugares limitada, reservas sujeitas a 
confirmação. Promoção em 10x sem juros, com entrada de 20% e saldo em 9x iguais com cheque ou cartão.

Passeios em Lençóis
•  Parque Nacional de Lençóis Maranhenses 

em veículo 4x4, visitando as dunas e lagoas 
com tempo livre para banho. 

•  Passeio de lancha pelo Rio Preguiças, visitando 
as dunas dos Pequenos Lençóis e as comunidades 
ribeirinhas de Mandacaru e Caburé.

8 dias Saídas aos sábados.
5 noites em São Luís e 2 noites em Lençóis.
Incluídos no roteiro:
•  Passagem aérea em fretamento exclusivo TAM.
•  Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
•  Transporte São Luís/Barreirinhas (Lençóis) 

em veículos de turismo com ar-condicionado.
•  Assistência completa de guias especializados CVC.

Passeios em São Luís
•  Visita ao centro histórico, igrejas, casario colonial 

e Convento das Mercês.

A partir de R$ 1.368,

Lençóis Maranhenses
com São Luís

www.cvc.com.br

São Luís – Patrimônio da humanidade.
8 dias – Saídas aos sábados.
•  7 noites no Hotel Ponta d’Areia Praia, com café da manhã.
•  Traslado aeroporto/hotel/aeroporto.
•  Passeio pela cidade.

A partir de R$ 948,
Preço para saída: 26/novembro 

A partir de R$ 2.298,

Chapada das Mesas – O vale das águas do Maranhão.
6 dias – Saídas aos domingos. 
• 2 noites de hospedagem no Hotel Schalom, em Imperatriz, e 3 noites na Pousada
   dos Candeeiros, em Carolina.
•  Passeio pelas cachoeiras em veículos 4x4.

Preço para saídas: 6, 20 e 27/novembro

Preço para saída: 26/novembro, na Pousada do Francês, em São Luís, e na Pousada Rio Preguiças, em Barreirinhas.

10x
sem juros

Prestigie seu agente de viagens. Faça já sua reserva.

Rua do Sacramento, 126 – 4o andar – Centro – Campinas
2a a 6a-feira, das 8h30 às 20 horas.  
Aos sábados, das 9 às 13 horas.

Shopping Dom Pedro – Loja 7 – Campinas – SP 
2a-feira a sábado, das 10 às 22 horas. 
Aos domingos, das 12 às 20 horas.

2102 0199 2102 1700 

Basílica em Aparecida: destino final do Caminho da Fé, normalmente após 14 dias de caminhada

Paisagem rural vista durante o trajeto, em Estiva, uma das cidades logo no início do percurso: meditação é conseqüência

Imagem de Nossa Senhora Aparecida, na Basílica: agradecimentos e devoção à Padroeira do Brasil

Trajeto tem uma
Associação para dar
apoio e manutenção

Igreja localizada em Paraisópolis: simplicidade

Fotos: Mário Lúcio Sapucahy/AAN


