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19 a 21 de julho de 2019 

 

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 (aproximadamente 15 min): 
 etiquetar e deixar a bagagem no ônibus 
 dirigir-se, de carro, à área interna do condomínio, para estacionar o seu veículo 
 retornar andando até o ônibus  
 
2. ESTACIONAMENTO  
Os veículos dos participantes, numa deferência especial do Condomínio Aldeia Jaguaribe, ficarão 
estacionados na sua área interna. 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 E ACESSÓRIOS PARA A CAMINHADA 
Lembramos os itens mais importantes: 
 protetor solar [essencial] 
 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 [indicado] ou bota [alternativa], já amaciado. Se chover o mais recomendável é uma bota 

impermeável. [essencial] 
 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 [recomendável] 
 roupa de banho 
 cajado (recomendável) 
 
5. ROUPA DE BANHO 
Não esqueçam de levar roupa de banho para uso na piscina da pousada. 
 
6. MEDICAMENTOS 
Não esqueçam de levar os seus medicamentos de uso contínuo. 
 
7. VINHO 
Não esqueçam de levar o vinho da sua preferência para o café da noite da sexta e o jantar do 
sábado. A Taxa de Rolha está dispensada. 
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8. HORÁRIO SINCRONIZADO 
Como formamos um grupo razoavelmente grande, para que tudo corra bem para todos, já que 
temos muitos horários a cumprir, é imprescindível que os nossos relógios estejam sincronizados. 
Solicitamos a todos que acertem os seus relógios até a próxima quinta-feira, 18/05, utilizando o 
seguinte endereço: http://24timezones.com/pt_horamundial/salvador_hora_local.php 
 
9. PREVISÃO DO TEMPO  
Segundo o CLIMATEMPO (www.climatempo.com.br), a previsão do tempo é a seguinte: 
 
SEXTA � 19/07 
27° Máxima / 20° Mínima 
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. 
 
SÁBADO � 20/07 
27° Máxima / 19° Mínima 
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. 
 
DOMINGO � 21/07 
29° Máxima / 23° Mínima 
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. 
 
 
Salvador, 16 de julho de 2019 
 
Denilson REHEM 
Coordenador 
 

 
 


