
A reserva oficial da data requerida pelo contratante só será efetivada mediante depósito
de 50% do valor total cobrado pelos meus serviços. Sem que isso aconteça, a data
continuará em aberto em minha agenda podendo ser negociada com outros
contratantes.

Se o trabalho pelo qual fui contratado for cancelado, devo ser notificado com, no  
mínimo, duas semanas de antecedência. Caso contrário, cobrarei o valor referente a 50%
do cachê original (caso este não tenha ainda sido depositado).

Não divido o quarto do hotel com outros profissionais. Em casos de extrema necessidade,
este detalhe deve ser discutido diretamente comigo com pelo menos uma semana de
antecedência ao inicio do evento.

Exijo receber cópia digital de toda e qualquer publicação referente ao evento em que
conste minha imagem ou meu nome.

Os gastos referentes a transporte, hospedagem (hotel de boa qualidade com rede wi-fi)
e alimentação (café da manhã, almoço e jantar) são de responsabilidade do contratante,
assim como os gastos referentes ao transporte “casa – aeroporto/rodoviária e
aeroporto/rodoviária - casa”.

* Referência de valores do transporte aos terminais (São Paulo)
- Terminal Rodoviário Barra Funda:  R$ 20,00
- Terminal Rodoviário Tietê: R$ 30,00
- Aeroporto Congonhas: R$ 45,00
- Aeroporto Guarulhos: R$ 75,00
(Valores aproximados para cada trajeto)

Referente ao meio de transporte:
- Até 300Km de distância: carro, ônibus ou avião
- De 300Km a 600Km de distância: ônibus ou avião
- A partir de 600km de distância: avião

*Taxa de viagens longas
De 6hs a 7hs – 10% do cachê
De 7hs a 8hs – 20% do cachê
De 8hs a 9hs – 30% do cachê
De 9hs a 10hs – 40% do cachê
De 10hs em diante – 50% do cachê

*Casos especiais devem ser negociados antecipadamente.
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