
Grupo Borandar 

2ª CAMINHADA CACHOEIRA 
27 a 29 de julho de 2018 

 

DICAS E LEMBRETES  
 
1. SAÍDA   
LOCAL: CONDOMÍNIO ALDEIA JAGUARIBE (área externa, em frente a Guarita) 
HORÁRIO: 13:30h 
 
O processo de acomodação no ônibus para a saída é precedido por 3 tarefas que demandam um certo 
tempo (no mínimo 15 min): 
 deixar a bagagem no ônibus 
 dirigir-se, de carro, à área interna do condomínio, para estacionar o seu veículo 
 retornar andando até o ônibus  
 
Encarecemos a todos chegar até às 13:10h, pois o ônibus partirá às 13:30h 
 
2. ESTACIONAMENTO  
Os veículos dos participantes, numa deferência especial do Condomínio Aldeia de Jaguaribe, ficarão 
estacionados na sua área interna do Condomínio. Para isso, empregados do condomínio orientarão os 
motoristas. 
Relação dos participantes estará na portaria para facilitar o controle. 
 
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  
Lembramos os seguintes itens importantes: 
 protetor solar [essencial] 
 bermuda [recomendável] ou calça comprida [alternativa] 
 camisa UV (se possível), de manga comprida, para vestir por baixo da camisa da caminhada 

[recomendável] 
 tênis [indicado] ou bota [alternativa],já amaciado 
 chapéu ou boné, se possível com proteção UV [essencial] 
 mochila, para 2 garrafas de água mineral (500ml), 3 barras de cereais, celular e outros objetos 

pessoais [essencial] 
 cajado, para quem tiver [lembrete] 
 roupa de banho 
 
Observação: o Borandar dispõe de 6 mochilinhas, ao preço de R$ 25,00 a unidade. Os que quiserem 
devem fazer o seu pedido imediatamente.   
 
5. MEDICAMENTOS 
Não esqueçam de levar os seus medicamentos de uso contínuos. 
 
6. VINHO 
Não esqueçam de levar o vinho da sua preferência, pois a pousada dispensa a taxa de rolha para o grupo.  
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7. HORÁRIO SINCRONIZADO 
Somos um grupo de 28 pessoas, com muitos horários a cumprir, e precisamos que os nossos relógios 
estejam sincronizados.  
Recomendamos que, antes do dia 27/07, todos acertem o horário do seu relógio, através do site 
www.quehorassao.com.br/hora-certa/cidades/salvador. 
 
8. PREVISÃO DO TEMPO  
 
SEXTA � 27/07 
26° Máxima / 22° Mínima 
Chuva - 0% - 0mm  
Sol com algumas nuvens. Não chove. 
 
SÁBADO � 28/07 
26° Máxima / 21° Mínima 
Chuva 0% - 0mm  
Sol com algumas nuvens. Não chove.  
 
DOMINGO � 29/07 
26° Máxima / 21° Mínima 
Chuva 1% - 2mm  
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.  
 
9. CAMINHADA 
A caminhada completa tem 16 quilômetros, basicamente em estrada vicinal beirando o Rio 
Paraguaçu, com algumas subidas e descidas, o que, com certeza, a tornará dificultosa para alguns. 
Ainda a confirmar, os caminhantes poderão escolher o trecho adequado à sua atual situação 
física: 
 A � 16 km 
 B - 12 km 
 C -  8 km 
 D -  4 km 
 
Detalhes da caminhada serão apresentados na reunião de aquecimento. 
 
 
Salvador, 23 de julho de 2018 
 
Denilson REHEM 
Coordenador 
 
 


