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NECESSIDADES VIAGEM 
 
EQUIPE LOCAL 
02 Carregadores / Ajudantes permanentes para carga, descarga e movimentação dos equipamentos e 
acompanhamento de toda montagem, inclusive durante o espetáculo. 
01 Técnico responsável pelo local do show para auxiliar na montagem e desmontagem de luz. 
01 Técnico responsável pelo local do show para auxiliar na montagem e desmontagem de som. 
Equipe de limpeza, inclusive com aspirador de pó. 
 
PASSAGENS AÉREAS 
08 pessoas na equipe saindo de Salvador 
 
08 Bilhetes aéreos SSA/ /SSA *com taxas de embarque pagas para: 
01. Anderson Falcão – Artista 
02. Caroline Falcão – Produtora Executiva 
03. Alcides Lomanto Filho – Técnico de Áudio 
04. Luca Falcão – Rodie 
05. Baixo do Bass – Baixo 
06. Rodrigo Souza – Guitarra 
07. Mário Sérgio – Bateria 
08. Iadson Oliveira – Sax 
 
EXCESSO DE PESO (EQUIPAMENTO) 
Liberação de 450 kgs de excesso através de MCO previamente enviado à produção ou terrestre. 
 
HOSPEDAGEM 
Hotéis deverão ter prévia aprovação da produção do artista. Todas as reservas deverão ser feitas 
garantindo early check-in e late check-out com café da manhã incluídos e acesso a internet 
rápida/banda larga por cabo ou sem fio. 
 
Room list - 01 suíte (casal) / 3 duplos 
 
CAMARIM 
Duas salas amplas, arejadas com espelho, água, café, sucos, frutas (maçã, pêra e frutas da época), 
lanches, salgados, pães, queijos, refrigerante. Mesa, cadeiras, espelho, arara, uma camareira, ferro de 
passar, pratos, talheres, copos de vidro, guardanapos, toalhas brancas de rosto e banho. 
 
Água gelada em garrafa e café a vontade para a montagem e passagem de som. 
 
As chaves dos camarins deverão ser entregues a nossa produção na chegada da equipe para o show e 
serão devolvidas assim que acabar a desmontagem do equipamento. 
 
TRANSPORTE 
Transporte local sendo uma Van executiva com ar condicionado e um carro à disposição desde o 
momento da chegada até o embarque de retorno. 
 
DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO 
A CONTRANTANTE obriga-se a oferecer 21 diárias de alimentação no valor de R$ 120,00 cada para 
cada dia de estada no local, a partir da chegada. 


