RELATÓRIO DA REUNIÃO DAS CENTRAIS HOJE NA NOVA CENTRAL
Presentes: 9 Centrais e Movimentos Sociais
Informações sobre a Marcha:
Ocorreu uma reunião ontem com o secretário de segurança de Brasília, Chefe da Casa Civil,
Comando da Polícia Militar e representantes das Centrais Sindicais.
Área liberada - Estádio Mané Garrincha
Foi imposto pelo representantes do governo revista aos participantes da marcha, será
montado um esquema pela PM, próximo a rodoviária.
Só passarão pela barreira montada os 3 caminhões de som registrados pelas centrais.
Haverá vários pontos de distribuição de água mineral nas proximidades da manifestação.
300 banheiros químicos serão colocados a disposição, 200 nas proximidades do ginásio e
estádio e 100 próximo a esplanada.
O Ginásio de Esportes Neon Neves foi liberado para ponto de apoio para aqueles que quiserem
tomar banho.
O ato de amanhã está potencializado pela atual conjuntura do país, portanto é preciso que
todos os participantes compreendem que não existe total segurança para o que poderá
acontecer. Esse é o sentimento da maioria dos organizadores.
Irão se integrar na marcha, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais.
A partir de 12:00 de hoje está permitindo armar as tendas nas proximidades do ginásio de
esportes, e do estádio de futebol Mané Garrincha.
Estacionamento para os ônibus será na área do estádio Mané Garrincha.
Não será permitido o uso de pau de bandeira, e tubo PVC , a PM estará intervindo caso algum
integrante esteja portando.
Serão 3 caminhões de som: principal ficará posicionado no local do ato.
Os outros dois seguirão junto com a marcha. Precisará se credenciar para subir e realizar
falações, que serão feitas via representantes das Centrais que estarão em cima dos carros.
Haverá falações durante todo o trajeto da marcha.
Os presidentes das centrais falarão na abertura e no fechamento do ato.
Esquenta: a partir de 04:00 hrs.
Concentração: a partir das 11:00 hrs
Saída: entre 13:00 e 14:00 hrs
Início do ato: 16:00
Encerramento do ato: 18:30 hrs.

