
Grupo Borandar 
4ª CAMINHADA JIQUIRIÇÁ 

07 a 09/07/2017 

 

DICAS E LEMBRETES 
  

1. SAÍDA  

LOCAL: CONDOMÍNIO ALDEIA JAGUARIBE (área externa, em frente à Guarita) 

HORÁRIO: 13:30h 

 

O processo de acomodação no ônibus para a saída é precedido por três tarefas que demandam um 

certo tempo: 

 deixar a bagagem no ônibus;  

 dirigir-se de carro à área interna do condomínio para estacionamento do veículo; 

 voltar andando até o ônibus. 

É importante que todos cheguem até 13:10h, para evitar atraso na saída do ônibus. 

 

2. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS  

Como ocorre em todos os nossos projetos, os veículos dos participantes - numa especial 

deferência dos moradores Ivan Braga/Olívia, Tarcisio Andrade/Jacy e Nei Bandeira/Vitória, 

também borandantes � ficarão  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. ROUPA E ACESSÓRIOS PARA A CAMINHADA 

A caminhada será majoritariamente em estradas vicinais, com subidas e descidas, o que, com 

certeza, demandará mais energia do caminhante e a tornará mais lenta. 

Lembramos os seguintes itens, importantes para a realização da caminhada: 

 Protetor solar (recomendável) 

 Calça comprida (recomendável) ou bermuda (alternativa). Se chover a calça comprida será 

essencial. 

 Camisa UV [*] de manga comprida, para vestir por baixo da camisa da caminhada 

(recomendável) 

 Tênis ou bota, já amaciados. Se chover o mais recomendável é uma bota impermeável.  

 Chapéu ou boné, se possível com proteção UV [*] (essencial) 

 Mochilinha, para 2 garrafas de água mineral, 3 barras de cereais e objetos pessoais 

(essencial) 

 Cajado (recomendável) 
 

[*] Informações sobre UV.LINE, podem ser encontradas no nosso site, do lado esquerdo, na parte inferior 

(UTILIDADE/Roupa com proteção solar). Estando na página da UV.LINE, também na parte inferior, existe uma faixa 

preta com vários links. Para saber os endereços das lojas clique em INSTITUCIONAL / Nossas lojas.   
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5 . MEDICAMENTOS 

Não esqueçam de levar os seus medicamentos pessoais e de emergência. 

 
6. TEMPO 
Segundo o CLIMATEMPO (www.climatempo.com.br), a previsão do tempo é a seguinte: 
 
Sexta-Feira, 07/07 
Max 25º Min 17º 
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 

Sábado, 08/07 
Max 26º Min 17º 
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 
 
Domingo, 09/07 
Max 26º Min 17º 
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 

7. HORÁRIO SINCRONIZADO 
Para que tudo corra bem, já que temos muitos horários a cumprir, é muito importante que os 
nossos relógios estejam sincronizados. Solicitamos a todos que acertem os seus relógios até a 
próxima quinta-feira, 06/07, utilizando o site 
http://24timezones.com/pt_horamundial/salvador_hora_local.php 
 

8. ROUPA DE BANHO 

Além da piscina do hotel, em área contígua teremos disponível a Cachoeira dos Prazeres, com 

banhos inesquecíveis. Leve a sua roupa de banho. 

 

9. VINHO 

Não esqueça de levar o vinho da sua preferência para o café da noite da sexta e o jantar do 

sábado. A Taxa de Rolha estará dispensada. 

 

Salvador, 29 de junho de 2017 

 

Denilson REHEM 

Coordenador 

 


