
 

 
A celebraça o da sança o - Orientaço es iniciais 

 

É sabido da realização de uma cerimônia no Palácio do Planalto, dia 22, a partir das 15hs, quando a 
presidente da república, Dilma Rousseff, sancionará o PLC 143/15.  
 
Para contribuir com a logística dos lotéricos que virão à Brasília, pela festa de celebração, a FEBRALOT 
antecipa-se em passar algumas orientações, para os lotéricos que, naturalmente, estarão celebrando a 
conquista na parte externa do Palácio do Planalto. Algumas, se assemelham àquelas apresentadas por 
ocasião da manifestação da Audiência Pública, em setembro passado. Confira: 
 

DURANTE a Solenidade 

1. O acesso ao local da solenidade deve ser restrito a convidados, autoridades, ministros, 
parlamentares, e entidades relacionadas à solenidade. Não há garantias para o credenciamento 
para que os lotéricos possam ter acesso ao local do evento.  
 

2. Orientamos aos lotéricos para que voltem a vestir as camisetas verdes utilizadas durante a 
mobilização do dia 03/09. A cor verde tornou-se um marco, uma referência para identificar os 
lotéricos. E, naturalmente, um símbolo do movimento dos Lotéricos iniciado em setembro.  
 

3. Aqueles empresários que permaneceram na parte externa do Palácio do Planalto, pode celebrar 

a sanção, exibindo faixas com frases de agradecimento ao Congresso Nacional, aos 

parlamentares dos respectivos estados. Agradecimento à presidente Dilma Rousseff. 

 

o Evitar faixas, ou gritos de guerra com referência a qualquer partido político. A categoria 

contou com o apoio do Congresso Nacional, por unanimidade, nosso agradecimento é 

ao Legislativo.  

 

o Não levar nenhuma faixa em oposição ao Governo, sabemos da nossa crise econômica, 

mas ela é nacional, e neste momento, estamos agradecendo a conquista contratual.  

 

o Em referência à Caixa, nossa “briga” foi contra a INSTITUIÇÃO Caixa, e não foi 

direcionado à pessoa física, seja qual for a empresa/instituição que ela estiver vinculada.  

 

4. Caso, perceba a presença de pessoas com intenção de causar tumultos, querendo causar 

debates, não participe. Sente-se no chão, em grupo, e ignore. Sabemos que é comum algumas 

pessoas se infiltrarem em movimentos pacíficos como o nosso, apenas com a intenção de gerar 

violência.  

VALE A PENA RELEMBRAR  

1. Brasília é uma cidade naturalmente seca e quente. Considere a possibilidade de levar garrafinhas 

de água mineral, frutas, barrinhas de cerais, ou algo similar em uma pequena bolsa. É preciso 

lembrar que, não há comércio de fácil alcance nas imediações do Congresso Nacional. E, não é 

possível estimar quando conseguirão parar para fazer uma refeição. 

  



 

2. Pelo calor da região, aconselha-se utilizar roupas leves no dia. Calçado confortável. Se possível, 

inclua na bolsa um boné, óculos escuros e bloqueador solar. 

 

3. Quem optar por levar faixas, lembre-se que não é permitido circular com as varetas das faixas, 

dentro do Congresso.  

 

4. Não deixe de anotar os celulares, de pessoas do grupo que estiver lhe acompanhando, caso haja 

dispersão. Confira com o grupo, o horário e o ponto de encontro para a ida e a volta. 

 

5. Aos lotéricos que, estiverem em Brasília e decidirem visitar o Congresso Nacional, importante 

lembra que, a circulação nos corredores do Salão Verde da Câmara e no Salão Azul do Senado, 

a circulação é permitida apenas trajando terno e gravata. Nos demais corredores, o acesso é livre. 

Qualquer dúvida, sempre se oriente com um segurança legislativo.  

Dica - No AEROPORTO 

1. O Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek possui um serviço de ônibus 

executivo, e pode ser uma ALTERNATIVA para transfer do aeroporto.  

o Valor da tarifa – R$ 10,00 (dez reais) 

o Saídas com intervalos de 30 min/30min 

o Horários – seg a sex – das 6:30hs até a 0:00hs 

o De sáb. e dom – das 6:30hs até as 23:00hs 

o Trajeto – Linha nº 113 – Aeroporto > Explanada dos Ministérios > Setor Hoteleiro Norte 

e Sul 

Esta semana acontecerão algumas reuniões com os Presidentes Sindicais, ocorrendo novas informações, 

do Cerimonial da Presidência da república, sobre local da solenidade, acessos, tempo de duração. Ou, 

também, se será realizada alguma atitude de agradecimento, além do Palácio do Planalto, elas serão 

disponibilizadas no site da Federação.  

Diretoria FEBRALOT 

Brasília, 19 de outubro de 2015 


