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Religião 

Cerca de 900 pessoas percorreram O 'Caminho 
Padre Mariano' 
São José do Rio Preto, 21 de outubro de 2007  
 
Cecilia Demian 
 
Durante uma hora e meia, 
desde as 7h30, mais de 900 
pessoas percorreram os sete 
quilômetros do Caminho Padre 
Mariano, inaugurado ontem, de 
Engenheiro Schmitt a Cedral. 
“Todas as expectativas foram 
superadas, principalmente de 
público e de ritmo de 
caminhada. A previsão era de 
três horas e meia de percurso. 
Chegamos antes e sem 
problema algum”, disse o diretor 
do Colégio São José, padre 
Agustín Alcalde. O tempo também ajudou, afugentando a expectativa de 
chuva durante a manhã. O início da caminhada ocorreu na igreja Santa 
Apolônia, onde o Beato Padre Mariano celebrou missa e atendeu 
paroquianos de 1949 a 1960. A abertura foi feita pelo pároco de Schmitt, 
padre Oscar Clemente, pelos agostinianos do Colégio São José, pelo 
sub-prefeito Gilberto Lira e pelo secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Negócios de Turismo, Márcio Sansão. “Hoje estamos 
fazendo a nossa história, com o início do Caminho. Agradecemos a Deus 
pela vida do Beato Padre Mariano. Que os peregrinos que passem por 
aqui, hoje e sempre, sejam iluminados neste caminho”, disse. 
 
O secretário Márcio Sansão lembrou as características do evento como 
produto turístico de peregrinação: a credencial de peregrino, sinalização 
do percurso e pontos permanentes de carimbo. “Essa estradinha, que 
existe há décadas, agora tem significado diferente para nós, de reflexão e 
integração com a natureza”, disse Sansão. Noventa por cento dos 
participantes vestiam a camiseta com o logotipo do Caminho. Depois de 
uma oração, os devotos fizeram o primeiro carimbo de sua credencial na 
praça e seguiram para a estradinha que era percorrida semanalmente 
pelo Padre Mariano para atender a comunidade de Cedral. 
 
Pedir e agradecer 
A Irmã Terezinha Aparecida dos Santos, do projeto Anjos da Guarda, de 
Rio Preto, enfrentou a pé o trajeto, mesmo vestida com o hábito grosso 
da sua congregação e tendo quebrado o tornozelo em abril. “Rezei muito 
para o Padre Mariano e sarei depois de 23 dias.” A perna engessada 
também não impediu o aposentado Vanir José Garutti de participar. De 
carro. Ele quebrou o pé há duas semanas, mas participou das reuniões 
da comissão organizadora. “Conheci Padre Mariano. Ele passava na 
frente do grupo escolar para ir à igreja e parava para conversar com as 
crianças. Era muito bonzinho, todos gostavam dele”, disse. “Meu tio João 
tinha uma capelinha, no seu sítio, e todo dia 15, havia missa. Na maioria 
das vezes, quem celebrava era Pe. Mariano”, completou Vanir. 

 
 

  Edvaldo Santos   

Das 7h30 às 9 horas, os peregrinos 
percorreram a pé o Caminho Padre 

Mariano 

 
 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 personagens da 1 ª
peregrinação 
Duas charretes carregavam os 
caminhantes, de cortesia. Quando 
esse transporte for oficializado, o 
preço será de R$ 3. “Schmitt está 
animada hoje, mas daqui a três 
anos, nem imagina como será 
esta cidade como ponto turístico. 
E sem perder o ambiente de 
cidade pequena”, disse o 
empresário Washington Táparo, o 
Piau, dono de combustível na 
entrada do distrito. Ele vai 
implantar sistema de transporte 
turístico, integrado ao Trem 

Caipira, com mais charretes e um trole de tração animal, a convite da 
Secretaria de Turismo de Rio Preto. 
 
Assídua caminhante, peregrina com várias credenciais carimbadas, a 
bibliotecária-chefe de Rio Preto, Marciana Gomes, levou seu cajado que a 
acompanhou nos quatro caminhos que já fez. “Adorei este trajeto. 
Recomendo a todos”, disse. Crianças e idosos fizeram bonito. Mainara 
Ferreira de Castro, 8 anos, agüentou firme com as primas e irmã e 
acompanhou o ritmo dos adultos. Quem fez o percurso matando a 
saudade foi a professora Nilce Floraci B. Fernandes. Quando criança, ela 
morava em Schmitt e estudava em Cedral, de 1959 a 1963. Ia de trem e 
voltava de ônibus.  

Edvaldo Santos 

Descerramento: padre Eliseo, sub-
prefeito Lira, pe. Agustín, pe. Murilo, 
secretário Sansão e pe. Oscar  

 
Peregrinos 
Quando algum professor faltava, 
os alunos iam mais cedo para 
casa pela estradinha que hoje é o 
Caminho Padre Mariano. Alguma 
coisa mudou: na época, só havia 
pastos, eucaliptos e plantação de 
café. Hoje, se vê cultura de cana-
de-açúcar e seringueira. Ela tinha 
11 anos e conheceu o beato 
agostiniano. “Pessoa 
maravilhosa.” Fogos de artifício 
anunciaram a chegada dos 
peregrinos na igreja São Luiz 
Gonzaga, em Cedral. Uma equipe 
da TecMed recebeu os mais 
idosos para tirar pressão e 
descansar. O pároco Murilo 

Gomes da Silva e o padre Agustín fizeram acolhida e chamaram algumas 
pessoas para depoimentos. Um deles, o aposentado José Peguin, foi 
coroinha do Padre Mariano durante três anos e fez o caminho com ele 
uma vez.  

Edvaldo Santos 

Igreja São Luiz Gonzaga, fim do percurso 
- alguns fiéis foram alunos do Padre 
Mariano ou foram casados por ele no 
período em que ele morou no Colégio 
São José, de Schmitt. A igreja tem uma 
pintura da época, retratando Nossa 
Senhora, Santo Agostinho e Santa Rita  

    

   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 
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   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 
   24/10/2007 - Três são detidos por pichar muro em Rio Preto 
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