
3ª CAMINHADA RIO A RIO 
22 a 24 de julho de 2016 
 
 

DICAS E LEMBRETES  
 
1. SAÍDA  
HORÁRIO DA SAÍDA DO ÔNIBUS:  14:00h  
LOCAL: CONDOMÍNIO ALDEIA JAGUARIBE (área externa, em frente à Guarita) 
REFERÊNCIA:  
Vindo do centro da cidade, sentido Itapuã, após a 3ª ponte (quase no SESC), fazer o primeiro 
retorno à esquerda. Entrar na primeira rua à direita, na esquina do Posto de Combustível. Segue 
direto até o fim da rua. 
 
2. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  
Os veículos dos participantes, numa gentileza dos borandantes  Ivan Braga e Olívia, poderão ficar 
estacionados na área interna do Condomínio Aldeia Jaguaribe. 
 
3. BAGAGEM  
Como fazem os peregrinos do Caminho de Santiago, levem a menor bagagem possível, constando 
apenas dos itens essenciais. Lembre-se que o evento durará apenas dois dias. Bagagens pequenas 
pesam pouco e ocupam pouco espaço, facilitando a vida de todos.  
 
4. PERTENCES PESSOAIS  
 

 4.1. PARA A CAMINHADA 
 Protetor solar (essencial) 
 Roupa de banho ou bermuda (recomendável) 
 Tênis já amaciado (essencial) 
 Chapéu ou boné (essencial)  
 Pequena mochila, para 2 garrafas de água mineral (500ml), barras de cereais e objetos 

pessoais (essencial) 
 
Existem roupas, chapéus e bonés com proteção UV, o que facilita bastante a proteção contra o sol. 
No site www.borandar.com.br, em UTILIDADE , clique em Roupa com Proteção Solar. Lá vocês 
encontrarão as lojas e revendas em Salvador. 
Neste evento, atendendo a pedidos, o grupo Borandar também dispõe de camisas UV brancas, 
manga comprida, por R$ 90,00. 
 

4.2 . MEDICAMENTOS 
Não esqueça de levar os seus medicamentos pessoais e de urgência. 

 
4.3. OUTROS 
 Roupa de banho 
 Vinho da sua preferência, para os jantares da sexta e do sábado. Os restaurantes 

liberaram a taxa de rolha, que não será cobrada. 



5. ACERTO DE HORÁRIO 
Somos um grupo de 45 pessoas, com muitos horários a cumprir no período de 22 a 24 de julho, e 
precisamos que os nossos relógios estejam sincronizados.  
Recomendamos que, antes do dia 22/07, todos acertem o horário do seu relógio, através do site 
www.quehorassao.com.br/hora-certa/cidades/salvador 
 
6. TEMPO E MARÉ 
 

6.1. PREVISÃO DO TEMPO (CLIMATEMPO) 
 
SÁBADO, 23/07 
Temperatura: 18 a 25 graus centígrados 
Possibilidade de chuvas. 

6.2. MARÉ (tabuademares.com) 
 
23/07 SAB 
Porto de Sauipe:  No gráfico de preia-mares e baixa-mares, podemos observar que a 
primeira preia-mar será às 5:55 e a seguinte preia-mar às 18:15. A única baixa-mar será às 12:05. 
 
24/07 DOM 
Porto de Sauipe: No gráfico de preia-mares e baixa-mares, podemos observar que a 
primeira baixa-mar será às 0:25 e a seguinte baixa-mar às 12:50. A primeira preia-mar será 
às 6:40 e a seguinte preia-mar às 18:55. 
 
 
Salvador, 16 de julho de 2016 
 
 

GRUPO BORANDAR 


