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Caminho Padre Mariano atrai mais de 500 
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2007  
 
Cecília Demian 
 
05:54 - Mais de 500 pessoas já estão inscritas para o 1º Caminho Padre 
Mariano, amanhã, a partir das 7 horas, promovido pelo Colégio São José, 
de Rio Preto. A caminhada de sete quilômetros, de Engenheiro Schmitt a 
Cedral, inicia as comemorações do primeiro aniversário de beatificação 
do padre agostiniano, ocorrida no dia 5 de novembro de 2006. Mesmo 
quem não se inscreveu pode participar, devendo apenas se apresentar 
aos organizadores para receber uma credencial de peregrino. A 
credencial será carimbada no Colégio São José (Rio Preto), na paróquia 
Santa Apolônia (Schmitt) e na paróquia São Luiz Gonzaga (Cedral). Os 
participantes também ganham certificado. O trajeto está sinalizado com 
placas e setas na estrada, árvores e pontos de referência do caminho. 
“Na saída e na chegada, estão instalados dois totens com placa 
explicativa e os logotipos do Caminho, da igreja do distrito e dos 
agostinianos. É como se fossem um marco para nós”, afirmou o professor 
Hernani Morato, da comissão organizadora. 
 
Pioneiro na história da Igreja Particular de Rio Preto como romaria 
organizada, o Caminho Padre Mariano tem parceria com a Prefeitura de 
Rio Preto, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, com a sub-prefeitura de Schmitt, prefeitura de 
Cedral, paróquias Santa Apolônia e São Luiz Gonzaga. A Secretaria de 
Turismo está apoiando o evento na estrutura logística, sinalização, ônibus 
da Prefeitura para a volta dos participantes e carro de apoio. Conseguiu, 
junto à iniciativa privada, uma ambulância (Prever), cartazes (J.Silva 
Painéis), placas (Bander Placas), água mineral (Poty) e protetor solar. “A 
política de turismo do município de Rio Preto passa por Schmitt, que tem 
potencial para isso, devido à sua atmosfera de cidadezinha do interior, 
com cultura caipira e atrações típicas. A Secretaria se apóia na cultura e 
na fé para lançar um produto turístico que é o Caminho Padre Mariano”, 
disse o secretário Márcio Sansão. 
 
A Secretaria de Turismo, que está investindo no Trem Caipira para 
Schmitt, também programou passeios de charrete durante o evento. A 
licitação do Trem Caipira, com trajeto de Rio Preto a Schmitt, foi 
publicada na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado, para compra 
de uma locomotiva e dois vagões de passageiros. A Prefeitura de Cedral 
patrocinou cartazes e credenciais, além de ceder uma ambulância. A sub-
prefeitura do distrito de Schmitt colabora com limpeza das margens da 
estrada, livrando-as do mato e entulhos. O Colégio São José também 
colocará um carro de apoio. A escola profissionalizante TecMed escalou 
professores e alunos de enfermagem para medir a pressão e fazer 
atendimento dos participantes, se necessário. Serão distribuídos sacos de 
lixo para não poluir a estradinha. Além de professores e alunos do São 
José, participam o diretor do Colégio, pe. Agustín Alcalde, superior da 
Ordem Agostiniana no Brasil, e o vice-diretor padre Eliseo López Bardón. 
Também têm presença confirmada o secretário Márcio Sansão e o pároco 
de Schmitt, padre Oscar Clemente, que prepara o primeiro aniversário da 
beatificação com festa no dia 5 de novembro. 
 
 

 
 Você concorda que a 
Prefeitura e o governo 

federal invistam R$ 819 
mil no ´Trem Caipira` 

entre Rio Preto e 
Engenheiro Schmitt?  

 
» Veja o resultado

 

Rio Preto: 19ºC/25ºC 

Chuvoso durante o dia 
e à noite.  
Veja outras 
previsões 

 

 

» Faça valer o seu direito de 
cidadão. Reclamações e 
sugestões serão apuradas.  
» Denuncie: (17) 2139-
2013  
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Os caminhos da fé na região 
Além do Caminho Padre Mariano, a Diocese apresenta outro, mais 
antigo, que vai de Rio Preto ao povoado de Castores, município de Onda 
Verde, pela BR-153, para a Festa de Bom Jesus. A festa é quase 
centenária, nascida antes da criação do bispado, em 1929. O trajeto de 
18 quilômetros é iniciativa de devotos que vão pedir graças ou agradecer 
favores, feito individualmente, a partir das 18 horas do dia 5 de agosto até 
as 16 horas do dia 6, quando o bispo diocesano celebra missa depois da 
procissão. No dia 6, são celebradas missas de hora em hora. Em 2000, a 
igreja de Castores foi elevada a santuário.  
 
O caminho Schmitt/Cedral foi feito, de 1934 a 1970, pelos religiosos da 
Ordem de Santo Agostinho (OSA), para celebrar missas e ministrar 
sacramentos em Cedral. Eles eram responsáveis por várias paróquias da 
região, além do Colégio São José, hoje o Lar de Idosos naquele distrito. 
O trecho vai da igreja Santa Apolônia (Schmitt) até a igreja São Luiz 
Gonzaga (Cedral). O Beato Padre Mariano de la Mata Aparicio percorria 
os sete quilômetros a pé por semana. Ele morou em Schmitt no período 
entre 1949 a 1960.  

    

   25/10/2007 - Polícia apreende avião com contrabando 
   25/10/2007 - Delegado preso ganha indenização 
   25/10/2007 - Metalúrgico morre após ser esfaqueado 
   25/10/2007 - Chuva faz aeroporto operar por instrumento 
   25/10/2007 - Cabeleireiro será indenizado em R$ 11,5 mil 
   25/10/2007 - Inquérito apura denúncia de abandono 
   25/10/2007 - Estado libera R$ 1,2 milhão para região 
   25/10/2007 - PM captura foragido da Justiça 
   25/10/2007 - Ladrões invadem residência no Macedo Telles 
   25/10/2007 - Dupla assalta posto de gasolina no bairro Eldorado 
   24/10/2007 - Um bairro sob as bênçãos de São Judas 
   24/10/2007 - Acidente com ônibus da Circular fere bebê 
   24/10/2007 - Trafegar por estrada de terra vira ‘calvário’ 
   24/10/2007 - Polícia apura denúncia de abandono de idosa 
   24/10/2007 - Juiz manda Fundação Casa asfaltar vicinal 
   24/10/2007 - Projeto agiliza obtenção da dupla cidadania 
   24/10/2007 - Estudante de 16 anos xinga policial militar 
   24/10/2007 - Arprom comemora 40 anos com churrascada 
   24/10/2007 - Júri condena homem a nove anos de prisão 
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   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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