CSP-CONLUTAS

Central Sindical e Popular
São Paulo, 26 de novembro de 2015.
À
Todas as entidades e movimentos filiados a CSP-Conlutas e demais parceiras
Companheiras (os),
Conforme mensagem enviada no dia 23 de novembro, estamos em meio a preparação da Caravana
Tekoha de Solidariedade aos Guarani Kaiowá. Neste sentido é muito importante que as entidades e
movimentos que queiram participar, entrem em contato o mais rápido possível com a sede nacional da
Central.
A logística dessa atividade exige que tenhamos urgentemente as informações sobre os participantes.
Seguem abaixo mais algumas informações e orientações:
1) O custo por pessoa será de R$ 500,00. Esse valor garantirá a vaga no ônibus, alimentação durante os
dias nas aldeias (café da manhã, almoço e jantar), que serão feitos nas próprias aldeias a partir dos
mantimentos que a organização levará;
2) No translado de São Paulo para Dourados e vice-versa, os caravaneiros deverão levar recursos
financeiros para sua subsistência;
3) A caravana contará com apenas um ônibus e um carro de apoio. Não serão possíveis deslocamentos
individuais ou traslados entre aeroporto e aldeias, por uma questão de segurança, uma vez que a
área é de muito conflito;
4) Não haverá hotel nem alojamentos, as pessoas devem levar barracas, redes, colchonetes, sacos de
dormir e o mínimo possível de roupas de cama e objetos de uso pessoal;
5) A logistica de alimentação, primeiros socorros, segurança, água e outras será garantida pela
Organização da Caravana;
6) Todos, sem exceção, deverão permanecer juntos e alojar-se nas aldeias dos Guarani-Kaiowás.
Por enquanto são essas as orientações que a comissão de organização da Caravana tem a repassar. Em
breve novas informações serão enviadas.
Saudações de Luta,
Paulo Barela
Secretaria Nacional CSP-Conlutas
Central Sindical e Popular
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