
GRUPO BORANDAR 
 

2ª CAMINHADA PITUAÇU 
17 de setembro de 2016 
 
 

DICAS E LEMBRETES 
 
1. ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS  
Os veículos dos participantes poderão ficar estacionados na área ao lado do restaurante Rancho do 
Cupim, em frente ao Parque de Pituaçu. Depois da caminhada iremos andando para a Churrascaria Sal e 
Brasa, e na volta pegaremos os nossos veículos. 
 
2. CONCENTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO DAS CAMISAS / ORIENTAÇÕES   
Chegando ao Pituaçu (07:30 / 08:10), faremos a concentração no quiosque em frente à Feira de 
Artesanato (defronte do prédio da administração e dos sanitários públicos), onde ocorrerão a 
distribuição das camisas, orientações a respeito do programa e o aquecimento para a caminhada.  
 
3. O QUE LEVAR 
 Bermuda (ou calça) apropriada para caminhadas (essencial) [1] 
 Tênis (ou bota) já amaciado (essencial) 
 Protetor solar (recomendável) 
 Chapéu ou boné (recomendável)  
 Pequena mochila para levar: [2] 

o 1 ou 2 garrafas de água mineral - 500ml (recomendável) 
o Barra(s) de cereais ou frutas (recomendável) 
o Celular, documentos e outros objetos pessoais  

� 
OBSERVAÇÕES:  
[1] Embora o sol não seja intenso no Pituaçu, existem calças, camisas, chapéus e bonés com proteção 
UV, que facilitam 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. 
[2] O Borandar dispõe de mochilinhas, ao preço de R$ 25,00 a unidade. Se for o caso, solicitar com 
antecedência, para ser entregue juntamente com as camisas. 
 
4. SINCRONIZAÇÃO DO HORÁRIO 
Somos um grupo com 27 pessoas e é importante que os nossos relógios estejam sincronizados. 
Recomendamos a todos que acertem o seu relógio imediatamente utilizando o site 
http://www.quehorassao.com.br/hora-certa/cidades/salvador 
 
5. PREVISÃO DO TEMPO (tempo.com) - Dia: 17/09/16 (sábado) 
 
HORA  DESC. ATMOSFÉRICA TEMPERATURA CHUVA  H(%) 
6h  Céu limpo    24º      0.0mm 88% 
9h  Chuva fraca    26º      0,3mm 75% 
12h  Chuva fraca    26º      1,2mm 80% 
15h  Chuva fraca    25º      1.5mm 82% 
 
Salvador, 14 de setembro de 2016 


