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 LABRE – BA 

 
A P R E S E N T A 

 

 

 

XVII - E C O R Á D I O 
 

DATA: 08 de Setembro de 2018    LOCAL: Hotel Catussaba – Itapuã. 

ENDEREÇO: Alameda da Praia s/n - Itapuã, Salvador/BA,     CEP: 41600-460 

TEL.: (21) 2705-3080                                  SITE: http://www.catussaba.com.br/  

INSCRIÇÕES: https://www.klasincentivos.com.br/labre-ba  

 

 

PROGRAMAÇÃO: 
 

Dia 07/09/2018 (sexta) – feriado 

Sugestão de passeio para a Praia do Forte e o Castelo Garcia d’Ávila, uma construção do século XV, 

Projeto Tamar e belas praias, além da aconchegante vila. 

Opções de lazer por conta do radioamador. 

Visitem o site do evento para conhecer algumas opções. 

 

Dia 08/09/2018 (sábado) 

08:30hs – 09:45hs – Credenciamento e Welcome Café - boas-vindas; 

10:00hs – 12:00hs – Abertura no Salão de capacitações e apresentações de parceiros; 

12:00hs – 15:00hs – Almoço de confraternização e Feirinha de Radioamador; 

15:00hs – 16:30hs – Salão de capacitações e apresentações de parceiros; 

16:30hs – 17:30hs – Entrega de brindes, Eletroca e encerramento do encontro; 

17:30hs – 19:00hs – Happy Hour c/ voz e violão. 

 

Dia 09/09/2018 (domingo) 

Sugestão de CityTour pelos principais pontos turísticos de Salvador com almoço no Pelourinho para 
saborear as delicias da culinária baiana. 

Opções de lazer por conta do radioamador. 

Visitem o site do evento para conhecer algumas opções. 

 

HOSPEDAGENS: 

 

Relação de hotéis e pousadas no site https://www.klasincentivos.com.br/labre-ba  

ou através da Agencia Oficial Klas Viagens (21) 2705-3080. www.klas.com.br  
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OPÇÕES DE DESLOCAMENTO: 

TÁXI – Bahia Taxi. Site: http://bahiataxi.com/   

UBER – por aplicativo. Site: https://www.uber.com/pt-BR/  

METRÔ - http://www.ccrmetrobahia.com.br/  

 

 

QAP EM VHF NO DIA DO ENCONTRO: 

 

Frequência: 146.610 (-600) SubTon.: 110.9 – Repetidor: PY6MR 

 

 

INSCRIÇÕES: 

 

Valor da Inscrição por Radioamador Prefixado: R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) 

Valor por acompanhante maior de 10 anos: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 

As inscrições devem ser feitas antecipadamente através do site abaixo: 

 

https://www.klasincentivos.com.br/labre-ba  

 

Após realizar sua inscrição o radioamador terá direito a: 

 Welcome Café - Boas Vindas;  

 Crachá de Credenciamento; 

 Pulseira do Hotel para Day Use – Lazer Total (consultar); 

 Palestras de Capacitação e Apresentações de Parceiros; 

 Almoço no Restaurante do Hotel; 

 Certificado de Participação; 

 Participar do sorteio de brides; 

 Eletroca e Feirinha de Expositores; 

 Happy Hour com Voz e Violão; 

 Lembrancinha Surpresa.  

 

OBS: Toda bebida consumida será por conta do Radioamador.  

 

Informações adicionais: 

PY6MV - Marcone (71) 9-8802-3447 TIM (Whatsapp) 

PY6PJN – Paulo Normandia (71) 9-9945-4810 Oi (Whatsapp) 

PY6TL – Yuri Dultra (71) 9-9127-2301 Vivo (Whatsapp) 

 

Obs.: Para que possamos realizar um encontro com o planejamento necessário para melhor atendê-

los, solicitamos que realizem suas inscrições antecipadamente. Não deixe para última hora. 

 

Salvador/Ba, 02 de abril de 2018. 

 

Marcone dos Reis Cerqueira     Bruno Henriques de Almeida Oliveira 

Presidente da Labre/BA      Vice Presidente da Labre/BA 

py6mv@hotmail.com       
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O Centro de Eventos do Catussaba Resort Hotel é constituído de cinco salões, com capacidade total para até 495 pessoas, todos com ar-condicionado 

e espaço para coffee-breaks e recepção. Dispõe também de um Pub e uma área verde utilizados para realização de coquetéis e confraternizações. 

 

   
 

Com 421m2, a junção da área verde com o pub e o foyer do Centro de Eventos do Catussaba Resort se torna o espaço ideal para eventos abertos, 

com capacidade total para até 250 pessoas. 

 

O “Salão Caturama”, com 144 m2, será o espaço destinado aos Expositores e à Eletroca do nosso evento. Serão disponibilizadas 10 mesas 

com tamanhos 2m x 1m para os Expositores, comercializadas ao valor de R$ 650,00 cada, com direito a duas credenciais tipo acompanhante 

e almoço no restaurante do hotel. As seguintes quotas de patrocínio do evento estão disponíveis: 

a) (1) Patrocínio Ouro = R$ 10.000,00 (Camisas e Bonés);  c) (4) Patrocínio Bronze = R$ 2.500,00 (Crachás, Pastas e Banners); 

b) (2) Patrocínio Prata = R$   5.000,00 (Camisas ou Bonés); d) (5) Patrocínio Stand   = R$ 1.000,00 (Blocos e Canetas). 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

 

1. O evento será apenas de um dia? 

R. Sim e Não. A confraternização com a presença de todos os inscritos será apenas no dia 08 

de setembro, sábado, o dia inteiro no Hotel Resort Catussaba em Itapuã, com várias atividades, 

incluindo Welcome Café, Almoço e Happy Hour com voz e violão. Teremos outras atividades 

opcionais nos dias pré e pós evento, sexta e domingo respectivamente. 

 

2. Quais e quem serão os palestrantes? 

R. Ainda estamos fechando este assunto, mas podemos adiantar que pretendemos falar sobre 

alguns temas de suma importância para nós Radioamadores, como por exemplo a questão da 

Homologação de Equipamentos, Interferências, Modos Digitais, Antenas, DX Expeditions, etc. 

 

3. O que está previsto para os dias pré e pós evento? 

R. Ainda estamos fechando as ofertas e parcerias, horários, reservas, etc., mas o que se pretende 

é: 

a) Na sexta-feira sugerimos conhecer a Praia do Forte e o Castelo Garcia d’Ávila, uma 

construção do século XV. Lá passaríamos o dia onde faríamos visita ao Castelo, visita ao 

Projeto Tamar, Passeio pela Vila e pelas Lindas Praias da região. Um dia Livre bastante 

agradável e para toda a família. 

 

b) No domingo um City Tour pelos principais pontos turísticos de Salvador, saindo de 

Ondina, passando por todo o circuito do carnaval da Orla, Farol da Barra, Porto da Barra, 

Ladeira da Barra, Corredor da Vitória, Campo Grande, TCA, Av. Sete de Setembro, Pça 

Castro Alves, Pça Municipal, Elevador Lacerda e parada para almoço no Restaurante 

SESC/SENAC no Pelourinho, onde será possível experimentar todas as delícias da culinária 

Baiana. 

A tarde seguiríamos para conhecer o Mercado Modelo, Antiga Estação de Trem do Subúrbio 

na Calçada, Largo Irmã Dulce e seu Complexo Hospitalar, Igreja do Bonfim, Ponta de 

Humaitá (antiga sede da Labre-Ba), Porto de Salvador, Av. Contorno com sua exuberante 

vista da Baía de Todos os Santos e chegada no Shopping Barra. 

 

4. O evento oferecerá Camisas e Bonés? O que compõe o Kit Radioamador? 

R. Estes serão itens patrocinados e ainda não fechamos os patrocínios. No entanto, pretendemos 

oferecer Camisas, Bonés e outros brindes além do Certificado de Participação do Evento. 

 

5. Por que o Evento foi terceirizado com uma empresa do Rio de Janeiro? 

R. Todos sabemos da grande expectativa para este evento onde a Bahia é protagonista e a Labre-

Ba se preocupou em buscar a melhor forma de organizar um belo evento, de forma profissional 

e acolhedora. A KLAS Viagens é uma empresa Nacional, com escritórios em Curitiba e Niterói, 

especializada em Viagens Internacionais e Eventos Turísticos e Empresariais. Como nosso 

encontro é de âmbito Nacional, nada melhor que uma empresa de cobertura nacional para nos 

atender. Também é importante frisar que esta empresa foi a que nos ofereceu as melhores 

condições financeiras e ainda disponibilizou um “site” dedicado ao tema e toda a gestão do 

evento. 
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6. Por que o valor aumentou para R$ 135,00? 

R. Não se trata de aumento, mas sim apenas do repasse dos custos. O modelo definido para este 

encontro é bem diferente dos anteriores, pois oferece uma estrutura hoteleira de primeira 

qualidade e em local paradisíaco. Lembramos também que quanto mais cedo você fizer sua 

inscrição, mais em conta e suave será o seu custo, pois a KLAS está oferecendo parcelamento 

em até 6 vezes sem juros. Isto dá uma parcela de R$ 22,50 que ao final do evento estará quitada 

sem pesar no seu bolso. 

 

7. Quando as inscrições serão encerradas? 

R. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas através do “site” exclusivo do evento. 

As inscrições serão encerradas no dia 03 de setembro para dar tempo de finalizar a organização 

do evento. Não haverá a possibilidade de inscrição no dia do evento. Caso ocorra algum caso 

excepcional, este deverá arcar com os custos do “Day Use” adquirido diretamente com o Hotel. 

 

8. Será permitida a participação de PX? 

R. SIM, porém este não terá direito ao Kit Radioamador e será inscrito como visitante / 

acompanhante. Lembramos que nosso evento é de confraternização e muitos de nós iniciamos 

como PX e está será uma ótima oportunidade para nossos amigos se tornarem radioamadores 

também. Vamos fazer uma grande festa de congraçamento. 

 

9. Quem reservar o hotel do evento ainda assim terá que pagar a inscrição? 

R. SIM, o valor da inscrição é para custear as despesas do evento que não estão associadas às 

diárias do hotel. 

 

10. Como se dará o controle para ter acesso ao evento? 

R. Haverá uma recepção logo na entrada do hotel com a lista dos inscritos pagantes e apenas 

estes receberão o crachá e pulseira do hotel para ter acesso. 

 

11. Os associados da Labre-Ba terão algum desconto? 

R. Infelizmente não. Os valores de inscrição são repasse dos custos do evento e não existem 

margens para descontos nem cortesias. Inclusive os diretores também farão suas inscrições. 

 

12. Quais as opções de Hotéis? 

R. No site do evento você encontrará a lista dos Hotéis Credenciados, conforme abaixo: 

 

CATUSSABA BUSINESS 
Apartamento Duplo Executivo – R$ 189 a diária com café da manhã 

 

BAHIA OTHON PALACE 
Apartamento Duplo Standard – R$ 200 a diária com café da manhã 

 

GOLDEN TULIP SALVADOR 
Apartamento Duplo Standard – R$ 272 a diária com café da manhã 

 

CATUSSABA RESORT - *Hotel do Evento 

PERÍODO 07 A 09 DE SETEMBRO (Mínimo de 02 noites) 

Apartamento Duplo Standard – R$ 300 a diária com café da manhã x 02 noites = R$ 600 

Apartamento Duplo Superior – R$ 345 a diária com café da manhã x 02 noites = R$ 690 
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PASSEIOS 

 

PASSEIO 01 – Praia do Forte e o Castelo Garcia d’Ávila 

DATA: 07 DE SETEMBRO (Sábado) 

HORÁRIOS PREVISTOS: PARTIDA 08:30 / RETORNO 17:30 

VALOR: R$ 140,00 POR PESSOA 

Almoço e ingressos não inclusos 

Neste dia iremos conhecer a Praia do Forte e o Castelo Garcia d’Ávila, uma construção do século XV. 

Lá passaremos o dia onde faremos visita ao Castelo, visita ao Projeto Tamar, Passeio pela Vila e pelas 

Lindas Praias da região. Um dia bastante agradável e para toda a família. 

 

 

PASSEIO 02 – City Tour em Salvador 

DATA: 09 DE SETEMBRO (Domingo) 

HORÁRIOS PREVISTOS: PARTIDA 08:30 / CHEGADA 17:30 

VALOR: R$ 100,00 POR PESSOA 

Almoço e ingressos não inclusos 

No domingo um City Tour pelos principais pontos turísticos de Salvador, passando por todo o circuito 

do carnaval da Orla, Farol da Barra, Porto da Barra, Ladeira da Barra, Corredor da Vitoria, Campo 

Grande, TCA, Av. Sete de Setembro, Pça Castro Alves, Praça Municipal, Elevador Lacerda e parada 

para almoço no Restaurante SESC/SENAC no Pelourinho, onde será possível experimentar todas as 

delicias da culinária Bahiana. 

A tarde seguiremos para a Igreja do Bonfim, Ponta de Humaitá (antiga sede da Labre-Ba), Porto de 

Salvador, Av. Contorno com sua exuberante vista da BTS - Baía de Todos os Santos. 

 

Obs.: No passeio do dia 09 poderão haver alguns pequenos ajustes, alterando a visitação ao mercado 

modelo para o período da manhã em razão do seu horário de funcionamento. Incluímos também a casa 

Museu de Jorge Amado no Rio Vermelho, a casa do Carnaval que também é muito bacana e os fortes 

santa Maria e São Diogo onde funciona o espaço cultural Caribé e Pierre Verger. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

Pagamentos e Cancelamentos 

Para todos os serviços descrito acima teremos as seguintes condições de pagamentos e cancelamentos: 

Pagamento em até 6x sem juros nos cartões MASTER ou VISA; 

Cancelamentos até o dia 06/08 (30 dias antes do evento) – Multa de 15% sobre o valor do serviço; 

Cancelamentos após o dia 06/08, os valores pagos não serão reembolsados; 

Passeio somente será confirmado com um mínimo de 15 pessoas. Caso este número não seja alcançado, 

o valor será devolvido integralmente. 

 

Obs.: O embarque e desembarque para os passeios acontecerão nos hotéis oficiais disponíveis no 

site do evento. Participantes interessados que não estiverem hospedados nos hotéis oficiais do 

evento, deverão se apresentar em um dos hotéis do evento para embarque nos passeios. 

 

 

ALGUMAS OBSERVAÇÕES 
Estaremos cadastrando também opções para hospedagem em apartamentos individuais e triplos em 

todos os hotéis.  
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