
2ª CAMINHADA JIQUIRIÇÁ 

AVALIAÇÃO 

PÚBLICO ALVO:   40 (100%) 

RESPONDERAM:   31  (78%) 

NÃO RESPONDERAM:  9   (22%) 

 

TABULAÇÃO  
 

1º) PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

REGULAR [0] / BOM [1] / EXCELENTE [30]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,97  / CONCEITO: EXCELENTE  

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

(10) Impecável Planejamento e Organização do evento, sem absolutamente nada que não 

tenha funcionado conforme planejado. 

(17) PLANEJAMENTO,  ORGANIZAÇÃO E RECEPÇÃO PERFEITAS. 

(23) Como sempre impecavel. Obrigada pelo zelo e carinho. 

(25)  Rehem, você é um otimo organizador. Parabéns, tudo foi maravilhoso. 

(28)  Como sempre. 

(30) Adoro a organização, pontualidade, a heterogeneidade do grupo e tudo isso deve-se a 

você. Meus parabéns! 

 

2º) TRANSPORTE (ÔNIBUS/MOTORISTA) 

PONTUAÇÃO 

REGULAR [0] / BOM [2]  / EXCELENTE [29]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,94 / CONCEITO: EXCELENTE 

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 



(10) Onibus em ótimo estado com assentos confortáveis, banheiro limpo e 
devidamente arrumado. O motorista Adilson, muito tranquilo, educado, atencioso, 
comunicativo e dirigindo muito bem, com prudencia e cautela. 

 

3º) HOSPEDAGEM (HOTEL VALE DO JIQUIRIÇÁ) 

PONTUAÇÃO 

REGULAR [0] / BOM [7]  / EXCELENTE [24]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,77 / CONCEITO: EXCELENTE  

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

(10) Localização belissima, quarto bem arrumado e confortavel, sanitário e box de banho 
bons. Café da manhã bem variado e com boa qualidade.Os Funcionários bastante atenciosos  

(14) EXISTIRAM ALGUNS  PEQUENOS PROBLEMAS NO ATENDIMENTO DO 

RESTAURANTE (ALMOÇO E LANCHE DA SAÍDA). A ESTRUTURA É PEQUENA MAS OS 

FUNCIONÁRIOS SÃO MUITO ATENCIOSOS E PRESTATIVOS E A COMIDA É DE BOA 

QUALIDADE. 

 

4º) CAMINHADA 

PONTUAÇÃO 

REGULAR [0] / BOM [9]  / EXCELENTE [20]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,69 / CONCEITO: EXCELENTE 

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

(5) Aumentar a de 12 KM para 15KM 

(10) Trecho Mutuipe/Jiquiriçá, com paisagens lindas. Como já esperado pela topografia da 

região, subidas e descidas bastante fortes.  

(14)  VISUAL SEM IGUAL!!!! 

(17) ADOREI O LOCAL, MUITO BONITO. COMO SUGESTÃO ACHO QUE SERIA BOM A 
CHEGADA DE TODOS MAIS PRÓXIMA, OU SEJA A SAÍDA É QUE PODERIA SER EM 
HORÁRIOS DIFERENTES. NÃO SEI SE É POSSÍVEL. MAS NA MINHA OPINIÃO A 
CHEGADA DOS GRUPOS MAIS PRÓXIMAS IMPLICARIA NUMA PARTICIPAÇÃO 
MAIOR DE TODOS. HOUVE UM POUCO DE DISPERSÃO.  MAS A CHEGADA DO GRUPO 
QUE PARTICIPEI FOI BASTANTE ANIMADA. SÓ QUE OS GRUPOS DO 7 E 12 KM 
BEBERAM BASTANTE AGUARDANDO O GRUPO DOS 22 KM....... O GRUPO DOS 22 KM 
PARTICIPARAM POUCO DA CHEGADA DE TODOS.  MAS FOI ÓTIMO.   



(18) A paisagem é muito linda, as subidas dolorosas. Na próxima vez optarei pelos trecjo 
de 12 Km. 

(21) Sugiro carro de apoio para cada trecho. Pode ser negociado com a Prefeitura local. 

(23) Adorei a caminhada. mas sugiro que o primeiro trecho seja feito por todos os 
participantes, pois é o mais bonito e agradavel. Cada um percorre a sua etapa e retorna com 
o apoio para o hotel ou Jiquiriça. Sugiro tambem a retirada do trecho em paralelepipedo da 
cidade de Jiquiriça, pois é escorregadio e inseguro. 

(28) Senti falta do carro de apoio. 

 

5º) JANTAR 2 (RESTAURANTE DO HOTEL VALE DO JIQUIRIÇÁ) 

PONTUAÇÃO 

REGULAR [0] / BOM [16]  / EXCELENTE [14]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,47 / CONCEITO: BOM 

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

(1) Até o jantar a luz de velas foi providencial. 

(10) Satisfatória e com bom tempero. 

(17) GOSTEI MAIS DAS OPÇÕES OFERECIDAS NESTE RESTAURANTE. FOI MUITO 

BOM ESSE ENCONTRO A NOITE. 

(29) NAO AVALIADO 

(30) Achei a improvisação quando aconteceu a falta de luz providencial, fugiu da rotina e 

deu um clima de iintimidade ao grupo. Gostei muito. 

 

6º) JANTAR 1 � RESTAURANTE PANELA DE BARRO (MUTUÍPE)  

PONTUAÇÃO 

REGULAR [2] / BOM [23]  / EXCELENTE [6]  

RESULTADO 

MÉDIA: 4,13 / CONCEITO: BOM 

 

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

(02) (03) Cremos que seria melhor oferecer o almoço no primeiro dia da viagem. Faríamos 

uma parada de uma hora na estrada. No final da tarde, relaxaríamos no hotel e cada um 

resolveria o que comer à noite, jantar ou lanche, encomendado no restaurante do hotel. 



(10) Ótima qualidade, farto e com várias opções de pratos. Instalações razoáveis para um 
restaurante numa cidade pequena como Mutuipe. 

(14) FORAM MUITO SUPERIORES AO ANO ANTERIOR. ACHO QUE CORRIGIRAM BEM 
AS QUESTÕES APRESENTADAS NO ANO PASSADO. EM SE TRATANDO DE CIDADE 
PEQUENA, DO INTERIOR, ACHO QUE MERECEM UM EXCELENTE. A COMIDA ESTAVA 
MUITO BOA. TALVEZ DEVÊSSEMOS PENSAR EM INCLUIR AS SOBREMESAS NA 
PROGRAMAÇÃO 

(17) A COMIDA PODIA SER UM POUCO MAIS QUENTE. MAS FOI DENTRO DA MINHA 
ESPECTATIVA. FOI BOM.  

(30) A comida estava gostosa, variada, mas foi servida fria. Sugiro que coloquem naquelas 
bandejas térmicas características de restaurantes. 

 

COMENTÁRIOS / CRÍTICAS E SUGESTÕES GERAIS 

(1) Tudo foi muito organizado. Se melhorar piora. 

(2) (3) Só temos elogios e agradecimentos. A organização e dedicação de vocês foram 

impecáveis. Somente espíritos generosos se ocupam com tais atividades, que visam ao bem-

estar dos seus semelhantes.  

(4) parabéns e obrigada tb por me proporcionar um fim de semana tão agradavel!! 

(6) Foi tudo muito bom. Parabéns. 

(7) Um dos melhores passeios que já fiz com o grupo da caminhada, tudo muito bom, até 

mesmo a integração do grupo foi excelente, pois tinham várias pessoas novas. Só senti falta 

na caminhada de um carro de apoio acompanhando, pois tiveram duas pessoas no nosso 

trecho que ficaram cansadas e tomaram motos de passantes para chegar no final. No mais, 

tudo excelente, aguardamos breve a próxima. 

(8) Foi uma experiência magnífica. Aguardo nova caminhada para Jiquiriça tendo como 

roteiro a Cachoeiro do Bigo ??, conforme sugestão de Raimundo, O Jardineiro. 

(9) SEM COMENTÁRIOS, O QUE DEPENDE DE VOCÊS TUDO EXCELENTE. 

(10) Para os Borandantes de outras cominhadas, não surpreende a organização, haja vista 
que o Coordenador e sua esposa, sempre se esmeram nesses eventos. O trabalho 
a dedicação e o esforço desprendido é de sempre se elogiar. A escolha do local, traslado, 
hospedagem e passeios que fizemos muito bons. O grupo se comportou muito bem, com 
perfeita integração e alegria, parabens a todos. O happy hour com Ademir ao violão, ou 
Lutigard, Helena na flauta e Lica no canto foi de muito bom gosto. A idéia da coordenação 
do evento,com exito,da participação da Prefeitura de Jiquiriçá disponibilizando os micro 
ônibus escolares a ambulancia bem como uma a secretária, foi ótima. O happy hour com 
Ademir ao violão, ou Lutigard, Helena na flauta e Lica no canto  foi de muito bom gosto. 
Emocionou-me a homenagem promovida pela minha mulher com a participação de todos, em 



comemoração ao meu aniversário. Surpresa agradabilisma, gostei muito. Obrigado a todos e 
retribuo o carinho. Fico na expectativa da próxima e já fazendo a contagem regressiva para 
novembro provavelmente. 

(11) Sugiro que no ônibus de retorno para Salvador sejam apresentados filmes ou fotos das 
demais caminhadas do Grupo Borandar, com comentários de Rehem ou Lica, para que os 
Borandantes que ali estejam sintam-se motivados para as próximas caminhadas. Sugiro 
também que na reunião de aquecimento, em substituição as apresentações individuais, que 
muitas vezes demanda muito tempo, sejam entregues crachás com os devidos nomes, de 
modo que cada um ao levantar e buscar seu crachá em mãos de Rehem ou Lica, já estariam 
se apresentando, ficando a critério de cada pessoa falar mais alguma coisa sobre si, se 
assim quiser. Entendo que seria muito interessante se permanecêssemos com o crachá 
durante todo o evento, para que possamos gravar melhor os nomes dos participantes. 
Parabéns Rehem pela iniciativa de coseguir a parceria com a Prefeitura, o que nos 
proporcionando maior segurança e facilidade no deslocamento. Mais uma vez agradeço 
muito a você Rehema e a Lica por ter viabilizado mais um maravilhoso final de semana. 
 
(13) Proveito para parabenizar a vc e sua família pela organização do evento.   Impecável! 
Ficamos muito felizes , eu e a Ina, de ter participado. 
 
(14) LEMBRAR DE PESQUISAR MAIS DVD'S SOBRE CAMINHADAS 
 
(16) Estou muito satisfeita com a organização, a escolha das companheiras de quarto. Até o 

clima estava ótimo. Esmero da organização. Rsrsr Parabéns pelo excelente trabalho. 

(18) Se melhorar piora!!! Saudações caminheiras! 

(19) Rehem, Parabéns pela escolha do trecho. Agradecemos (Eu e Domingos) pelo convite  e 

esperamos estarmos juntos nas próximas. Abraços em Lika e Leo. 

(20) Rehem e Lica, mais uma vez vocês foram impecáveis. Pena que a temporada tenha sido 

tão curta! 

(21) Como sugestão para reforçar mais entrosamento, e sobretudo mais convívio entre os 
borandantes, seria uma boa pensarmos através do portal www.borandar.com.br. Encontros 
mensais ,ou de outra regularidade temporal, de � dança de salão� em espaços amplos, 
locados por nós borandantes. E a consumação local por conta de cada um. Conheço 
professores de dança de salão que poderiam  estar nos orientando nos passos para os 
menos iniciados. E também a eles pagaríamos um cachê previamente combinado. Fica a ideia, 
a qual cheguei, inclusive, a conversar ligeiramente com Lica sobre isso lá em Jiquiriça. 
Abraços. Valeu plenamente a minha 1ª estrela! E vou em busca da próxima... 

(24) substituir o jantar do 1o. dia por almoço. 

(27) Rehem, sem comentários: você não pode se superar, já que foi, faz tempo, 
aprovadíssimo na organização dessas caminhadas. Tudo perfeito, mais uma vez, inclusive os 
novos participantes. O grupo foi muito legal.  

(30) Só tenho elogios e um sincero desejo de ganhar muitas e muitas estrelas!!! 

 

http://www.borandar.com.br


 

AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO: 4,66 � EXCELENTE 

 

Salvador, 02 de julho de 2012 

 

Denilson Rehem 

Coordenador 
 


