
 

 

 

  

  

                                                   
========================================================================== 

1a. Reuniao virtual da AARL 
Data: 06/07/2020 
Horário: 19h 

 

Mediador:  Ubirajara Nunes 

 

Convidados:  Almir - simpatizante da Rota, David - Peregrino atuante na Rota 

 

Participantes: 
* Guararema 
   Galdino, João Smidth, Taniah 
* Santa Branca 
   Sem participante 
* Paraibuna 
   Neide 
* Redenção da Serra 
   Daniel, Vanderlei 
* Taubaté 
   Sem participante 
* Pindamonhangaba 
   Sem participante 
* Aparecida 
   Sem participante 
 
========================================================================== 

PAUTA 

1. Apresentação do novo layout do Passaporte do Peregrino e do Certificado, em análise para 
aprovação na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - SETUR, Programa "Caminha São 
Paulo"; 
 
2. Apresentação dos carimbos que serão personalizados, onde cada ponto de apoio, acolhimento 
e pousada fará o seu layout de acordo com alguns parâmetros estabelecidos pela AARL; 
 
3. Direcionamento do Site: www.rotadaluzsp.com.br” para o site da 
AARL www.amigosdarotadaluz.org; 
 
4. Informações oficiais dos Decretos da cidades para o setor de Hotelaria; 
 
5. Leitura do Documento da SETUR, sobre a Hotelaria como serviço essencial com 
especificações de Hospedagens permitidas durante a Pandemia - COVID 19; 
========================================================================== 
 
 

http://www.rotadaluzsp.com.br/
http://www.amigosdarotadaluz.org/
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========================================================================== 

 
 
6. Posicionamento da AARL sobre a peregrinação dos peregrinos nessa época de isolamento 
social; 
*** Recomendamos o cancelamento ou adiamento das Peregrinações, com o “fechamento” da 

Rota da Luz até 1⁰ de agosto de 2020, onde em nova avaliação, e seguindo o estabelecido no 
Plano São Paulo, a AARL se posicionará quanto a reabertura; 
 
7. Informações das ações que estão sendo realizadas pela AARL para melhoria da Rota; 
 
8. Informações sobre o site da AARL que devido o acesso de muitas pessoas no exterior, está 
sendo adaptado para o espanhol e inglês e 
 
9. Entre as várias ações já previstas, para 2021 a AARL citou a criação do “Olhar Peregrino", um 
concurso fotográfico que será realizado pela Associação dos Amigos da Rota da Luz. 
==========================================================================

COLOCAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
1. Dificuldade no acesso a linha de crédito para o pequeno e micro empresário, divulgado pela 
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo; 
 
2. Ausência de sinal de telefonia em vários trechos da Rota, que deixa o peregrino vulnerável. 
========================================================================== 

                                                                                  


