
 
 
 
 
 
 
 
Projeto esse voltado ao turismo religioso, que liga o Santuário Nossa 

Senhora da Piedade Caeté/ MG) ao Santuário Nossa Senhora Aparecida 

(Aparecida/SP) e perpassa por 38 municípios. Um roteiro religioso      

inspirado no Caminho de Santiago de Compostela. 

Responsável pelo projeto João Maciel Duarte (Superintendência de 

Estruturas do Turismo Secretária de Estado do Turismo e Esporte de Minas 

Gerais). 

Destes municípios 32 pertencem ao Estado de Minas Gerais e 6 são do 

Estado de São Paulo. 

Esse roteiro é estruturado para receber peregrinos a pé, a cavalo ou de 

bicicleta, são cerca de 1.032 Km . 

Das cidades do estado de São Paulo, fazem parte: 

Cruzeiro – Igreja Imaculada Conceição (segundo maior templo religioso da 

região do Vale do Paraíba). 

Cachoeira Paulista - Canção Nova (Comunidade Católica Carismática 

Brasileira, fundada pelo Monsenhor Jonas Abib em 1978). A Canção Nova 

tem o Reconhecimento Pontifício definitivo concedido pelo decreto da 

Santa Sé (Vaticano). 

Canas – Sede Nacional da RCC (Renovação Carismática Católica Brasil) 

www.rccbrasil.org.br 

 Lorena – Santuário de São Benedito 

Guaratinguetá - São Frei Galvão (1º santo nascido no Brasil), Santuário 

Frei Galvão e Casa de Frei Galvão. 

Aparecida – Santuário Nacional Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do 

Brasil). 

 

Canas passa a fazer parte do CRER 

(Caminho Religioso da Estrada Real) 
 



Caminho Religioso da Estrada Real - CRER: de Padroeira a Padroeira. 

Objetivos específicos: Criar e estruturar um novo produto turístico, como 

foco prioritário em religiosidade, complementado pelo histórico-cultural e 

natural; oferecer um roteiro de peregrinação estruturado para um público 

adepto a longas caminhadas, pedaladas ou cavalgadas; integrar as 

cidades por onde perpassa a Estrada Real em um produto novo ou inédito; 

atrair parte dos mais de 10 milhões de turistas que anualmente fazem 

peregrinações no Trecho Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Canas e 

Cachoeira Paulista e Sul de Minas; aumentar a oferta de produtos turísticos 

nos mercados nacional e internacional; e fortalecer destinos turísticos que 

ainda não tem visibilidade ou não são conhecidos. 

O Prefeito Rinaldo (Naldinho), da Administração Trabalho e Respeito por 

Você, acredita que o turismo não é somente uma atividade de lazer é 

também uma atividade econômica importante para o desenvolvimento 

econômico e social de Canas. Por isso vem se organizando e melhorando 

a infraestrutura da cidade para melhor receber esses turistas. Com o 

turismo crescerá o mercado hoteleiro, restaurantes e o comércio de forma 

geral. Melhorando a qualidade de vida dos canenses. 

Canas vem caminhando a passos largos de uma maneira organizada. No 

Polo Empresarial de Canas já se encontram três empresas instaladas e até 

o final de Agosto de 2014 mais dez irão se instalar. Sendo assim é grande 

a expectativa de crescimento para a nossa cidade. 

 


