INFORMATIVO

TUTORIAL GESTÃO PASSAPORTE E
CARIMBOS
O PROJETO
De Santuário a Santuário. Essa é a proposta do Caminho Religioso da Estrada
Real, o CRER, que leva o peregrino, romeiro, caminhante e/ou turista do
Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (MG), até o Santuário Nacional
de Aparecida, em Aparecida (SP) e vice versa.
A Maior Rota de Turismo Religioso do Brasil abrange 38 municípios (32 mineiros
e 06 paulistas) e pode ser percorrido nas modalidades Caminhada, Ciclismo,
Turismo Fora de Estrada e Turismo Equestre.
O Passaporte CRER possui o objetivo de fortalecer a identidade do Caminho
Religioso da Estrada Real como um caminho para encontrar a natureza,
vivenciar culturas e alimentar a fé.
PASSAPORTE, PONTOS DE CARIMBO E CERTIFICADO
O passaporte CRER poderá ser retirado nos pontos cadastrados depois de
efetuada

a

inscrição

da

credencial

no

site

do

CRER

-

www.caminhoreligiosodaestradareal.com. O Credenciamento é feito somente
via site, tendo um custo simbólico de R$33,00.
Os pontos de retirada do passaporte são: Santuário de Nossa Senhora da
Piedade, Santuário Nacional de Aparecida e sede SACRUM Brasilidades, além de
entrega via Correios.
A retirada do passaporte nos pontos cadastrados será mediante a apresentação
do comprovante de Credenciamento, com o número do passaporte. O
passaporte será carimbado com o número contido no comprovante no local da
retirada.
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O Caminho Religioso da Estrada Real contempla 65 pontos de carimbo ao longo
de todo o percurso.
Ao completar o percurso por uma das alças, passando por Sabará/MG ou
Santuário do Caraça/MG, o peregrino, romeiro, caminhante e/ou turista possui
direito ao Certificado CRER Padroeiras. Para obter o Certificado deverá possuir
no mínimo 55 carimbos de localidades diferentes.
O certificado será entregue no Santuário Nossa Senhora da Piedade (Secretaria
da Ermida: Todos os dias: 8h às 16h) ou no Santuário Nacional de Aparecida
(Secretaria de Pastoral: Segunda a sexta-feira: 7h às 17h30 | Sábado: 6h às 17h |
Domingo: 6h às 16h).
Todas as informações sobre passaporte, pontos de carimbo e certificado estão
disponíveis em PDF no site do CRER. Esses arquivos são atualizados sempre que
necessário.
Inserção de pontos de carimbo:
Para inserção de um novo ponto de Carimbo, a localidade e empreendimento
deverão:
Estar no eixo principal do Caminho Religioso da Estrada Real - CRER;
Ter

infraestrutura

mínima

para

atender

ao

peregrino,

romeiro,

caminhante e/ou turista;
Ter um ponto Vinculado à igreja - Secretária Paroquial;
Ter uma Secretaria de Turismo e/ou Cultura;
Ter um ponto que funcione 24h;
Todas as localidades em que possuem pontos de carimbos da Estrada Real, a
princípio também serão Pontos CRER. Cada cidade/localidade terá no mínimo

Av. Amazonas, 115, Sala 1003, Centro
Belo Horizonte | MG - CEP 30180-902
(31) 3564 4833 | www.sacrumbrasilidades.com

TUTORIAL GESTÃO PASSAPORTE E
CARIMBOS
um ponto de Carimbo, facilitando o acesso aos pontos Carimbos CRER, que são
representados pelos (as) padroeiros (as) das 65 localidades.
De acordo com a regra do projeto cada localidade terá no máximo quatro
pontos de carimbo. Normalmente os pontos de carimbos são Secretarias
Paroquiais, Secretarias de Turismo/Cultura, Centro de Informação ao Turista,
pousadas, restaurantes, receptivos ou atrativos turísticos.
Relatórios mensais Ponto de Carimbos e Certificados
O Controle de Carimbos com atualização da quantidade de carimbos mensais
deve ser enviado para o e-mail: contato@sacrumbrasilidades.com, por todos os
pontos de carimbo, toda primeira segunda-feira do mês.
O envio do Controle de Certificados por e-mail, para os Santuários Nossa
Senhora da Piedade e de Aparecida toda primeira segunda-feira do mês.
Modelos Formulários:

Av. Amazonas, 115, Sala 1003, Centro
Belo Horizonte | MG - CEP 30180-902
(31) 3564 4833 | www.sacrumbrasilidades.com

TUTORIAL GESTÃO PASSAPORTE E
CARIMBOS
PASSAPORTE CRER

CARIMBOS CRER

Av. Amazonas, 115, Sala 1003, Centro
Belo Horizonte | MG - CEP 30180-902
(31) 3564 4833 | www.sacrumbrasilidades.com

