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CERIMÔNIA DE POSSE 1

Nunca na história deste país o resultado de uma eleição presidencial foi tão importante para a 
democracia, para a justiça histórica e para as condições de vida da população. A conquista do 
terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma mensagem clara da maioria do 
eleitorado em defesa da reconstrução do Brasil ante a ameaça autoritária, a tragédia humanitária 
e o desastre econômico. 
Portanto, o dia 1 de janeiro de 2023 marcará o início de uma nova chance para a esperança, para 
a dignidade, para a liberdade e para o otimismo. Com certeza, esta data ficará registrada na 
memória das pessoas e nos livros de história.
Sua presença na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), levará novamente as energias 
positivas que o presidente Lula precisa para cuidar do nosso povo e da natureza. Contamos com 
sua mente florida e seu coração confiante para travarmos, juntos, a grande batalha amorosa do
nosso tempo. Vamos voltar a amar e a sermos felizes. 

Sua segurança em 1º lugar Dicas Importantes

A área será toda cercada para a maior 
tranquilidade possível dos visitantes 
durante a cerimônia de posse do 
presidente Lula e as pistas da 
Esplanada dos Ministérios estarão 
fechadas para carros. A Cerimônia de 
Posse acontecerá ao mesmo tempo 
que o Festival do Futuro, evento 
artístico-cultural de celebração do 
momento histórico, que contará com a 
participação de 60 artistas renomados. 
Portões de acesso e um forte esquema 
de segurança cuidarão da proteção das 
pessoas no local.  Será muito 
importante não trazer itens que 
possam ser barrados na entrada, como 
mastros de bandeira, garrafas, objetos 
pontiagudos e outros que geralmente 
são barrados em eventos artísticos e 
esportivos (saiba mais no Capítulo de 
Segurança desta cartilha).

Lula Oficial

Brasil do Futuro - Gabinete de Transição

O que vai rolar:

Haverá ainda o espetáculo da Esquadrilha 
da Fumaça e muitos outros momentos 
felizes e históricos. Registre tudo com seus 
olhos, fotos e vídeos e lembre-se de postar 
nas redes sociais e enviar para seus grupos 
de mensagens. Mais informações estarão 
disponíveis nos capítulos seguintes e nas 
páginas oficiais da posse. Veja abaixo. 

A programação da posse do Lula iniciará às 10h da manhã de 1 de 
janeiro com um Cortejo Abre-Alas realizado por povos das culturas 
populares e tradicionais e termina por volta das 2h da madrugada 
de 2 de janeiro com o encerramento do Festival do Futuro.
Ao longo do dia, você poderá acompanhar a sequência de 
atividades definidas pelo cerimonial da posse. Diversos telões 
espalhados na Esplanada dos Ministérios transmitirão ao vivo as 
imagens do Festival do Futuro, com pausas para os principais 
momentos da posse, inclusive dos locais fechados e restritos às 
autoridades nacionais e estrangeiras.

Como assistir:

Prepare uma bagagem com seus 
melhores sentimentos para o futuro. 
Passe protetor antes de sair de casa e 
leve somente o essencial, tais como 
documento de identificação, máscara 
contra a Covid-19, capa de chuva, boné 
ou equivalente e dinheiro trocado. Será 
um dia inteiro de atividades e 
confraternização.  
A estrutura coberta incluirá espaço 
gastronômico em funcionamento das 10h 
às 3h30. Ao longo da Esplanada haverá 
venda de bebidas, comidas e “souvenirs” 
da posse como: camisetas, bonés, 
bottons, entre outros, comercializados 
por trabalhadores ambulantes 
credenciados. Afinal, nos governos de 
Lula, tudo é motivo para gerar 
oportunidades a quem mais precisa. 

Kit-posse:

Além do Festival, o presidente Lula visitará a Catedral de
Brasília, desfilará em carro aberto, participará da cerimônia no
Congresso, subirá a rampa do Palácio do Planalto, receberá a
faixa presidencial e discursará para os presentes. 
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Organizado pela futura primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, o Festival do Futuro 
acontecerá a partir das 10h do dia 1 de janeiro na Esplanada dos Ministérios, em 
Brasília (DF), com previsão de término às 2h do dia 2 de janeiro. 
Cerca de 60 artistas, que estiveram juntos na caminhada rumo à vitória do presidente 
Lula, já confirmaram presença. O Festival contará com 2 palcos que homenageiam 
ícones da Música Popular Brasileira: Gal Costa e Elza Soares. Serão montados na 
Esplanada, na altura dos Ministérios da Previdência e do Turismo. 
Também está confirmada a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 
Festival do Futuro (horário a confirmar).

Festa Inclusiva
Sobre o Festival

Às 10h30, o palco Elza Soares abrirá o Festival do Futuro com o 
grande espetáculo "Brasília, Capital de Todos os Ritmos". Com 
90 minutos de duração, trará repertório variado com ritmos e 
canções representativas de expressões culturais do nosso país.
Brasília nasceu com a migração de povos de todos os cantos do 
Brasil, que agora formam uma cultura multi-rítmica na capital 
federal. A diversidade está também nos/as artistas que trazem o 
espetáculo à vida, com seis DJs, dois poetas, 27 intérpretes e 35 
músicos.

A tarde, o público poderá acompanhar a transmissão da posse 
oficial em telões instalados na área do festival. O Festival do 
Futuro retorna às 18h30, sob a condução de Paulo Viera e Titi 
Müller. Estão previstas diversas atrações como: BaianaSystem, 
Chico Cesar, Delacruz, Duda Beat, Fernanda Abreu, Flor Gil, 
Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, Johnny Hooker, Juliano 
Maderada, Leoni, Margareth Menezes, Maria Rita, Martilho da 
Vila, Pabllo Vitar, Valesca Poposuda, Zélia Duncan, entre outros. 
Você confere a relação completa de artista em Lula Oficial.

Aqui vai uma playlist das 

principais canções que 

poderá ouvir no Festival...

Enquanto esse dia especial não chega, 
separamos os sucessos de alguns dos 
músicos que já estão confirmados para a 
festa. Navegue na playlist da posse.

Brasília a capital de todos os ritmos

FESTIVAL DO FUTURO 2

Para PCDs, haverá ampla 
acessibilidade. Isso foi
planejado por Ivan Baron, 
influenciador de inclusão 
e por Vale PCD. 

O planejamento prevê intérprete de 
Libras, equipe de acessibilidade para 
dar assistência às pessoas com 
deficiência, placas de sinalização, 
abafadores de ruído, além de
banheiros acessíveis e próximos à 
área PCD. 

Em frente aos palcos principais serão 
disponibilizadas duas áreas 
reservadas exclusivamente para  100 
PCDs com um acompanhante. Para 
acessar estas áreas será necessário 
apresentar à  equipe do 
credenciamento local o laudo ou 
documento de identidade da pessoa 
com deficiência.

Alguns cuidados especiais estão 
sendo adotados com as populações 
que sofrem com barulhos, tais como 
restrições às explosões de fogos de 
artifício, sobretudo em respeito aos 
autistas. O Festival do Futuro é 
democrático e inclusivo como o 
Brasil que a posse do presidente Lula 
representa. 

falecom@possedolula.com.br 
Lula Oficial
Esplanada dos Ministérios
Brasília (DF)

Contatos Úteis

Fale Conosco
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CULTURA E LAZER

Às 10h do dia 1 de janeiro inicia a apresentação do Cortejo 
do Futuro, o abre-alas da posse do Lula realizado por 
povos das culturas populares e tradicionais. Ao longo de 
60 minutos, o Cortejo irá apresentar um panorama das 
culturas populares e tradicionais brasileiras em múltiplas 
manifestações, como: o toré, o bumba meu boi, o afoxé, 
maracatus, fanfarras, violeiros, grupos de capoeira, samba 
rural, blocos de frevo, blocos de Carnaval, blocos Afros, 
povos originários, povos de matrizes africanas e fazedores 
de culturas populares.

(61) 3325-5220
museu@cultura.df.gov.br
Instagram Oficial
Setor Cultural Sul, Lote 2 (prox. a 
Rodoviária Plano Piloto -das 9h às 18h30 
- Entrada franca/livre

Será um final de semana inesquecível. A expressão da cultura em espetáculos 
comunitários ao vivo é a forma de manter viva as tradições de um povo e de trazer 
significados que dão sentido a vida. Compreender e celebrar a diversidade da nossa 
cultura são os objetivos da Exposição Brasil do Futuro, do Cortejo do Futuro e do 
Festival do Futuro. Na área de gastronomia do Festival do Futuro, dois espaços 
merecem destaque: o “Kombinando Culturas”, criado para representar as diversas 
expressões culturais das cidades que compõem o Distrito Federal; e o “Som na 
Rural”, que propõe uma reflexão sobre a forma de ocupação dos grandes espaços 
urbanos de forma prática, poética e universal através da música. 

Contatos Úteis

Museu Nacional da

República recebe

exposição cultural

Dicas de Lazer e Cultura

Cortejo do Futuro

Reveillon em Brasília

Existem várias opções para passar a virada de ano 
gratuitas à sua escolha. Além das tradicionais 
comemorações no Templo Budista, no Templo da Boa 
Vontade, na Igreja Rainha da Paz, haverá shows 
musicais (axé, pagode, samba sertanejo, pop nacional e 
internacional) no Eixo Cultural Ibero-americano, 
próximo à Torre de TV, na Prainha dos Orixás (prox. 
ponte do Bragueto), no Gama, Ceilândia e Sobradinho 
I. Você poderá acompanhar a programação das 
atividades no sítio da  Secretaria de Cultura do GDF 
ou do Projeto Viva2023. 

Museu Nacional da República

No dia 1 de janeiro, será lançada no 
Museu Nacional da República a 
exposição "Brasil do Futuro: As 
Formas da Democracia". Serão 
expostas cerca de 300 obras oriundas 
do Museu Nacional da República, do 
Museu de Arte de Brasília, do Acervo 
da Presidência da República, de 
galerias e de artistas contemporâneos 
convidados. É organizada por Lilia 
Schwarcz, Márcio Tavares, Rogério 
Carvalho e Paulo Vieira. Segundo os 
organizadores o objetivo é apresentar 
uma exposição plural, inclusiva e que 
mostre como a democracia é um 
regime por definição em aberto, pois 
direitos sempre precisam ser 
conquistados. 

3

Área de lazer às crianças

As crianças também terão um espaço 
próprio no Festival do Futuro: o 
Espaço Curumim. Monitores vão 
entreter os pequenos com 
brincadeiras tradicionais, numa área 
que contará com segurança 
especializada. 
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BR 020: Km 37, Posto da PRF – 
Planaltina DF
BR 040: Km 0, Posto da PRF - Santa 
Maria DF
BR 060: Km 13, Posto da PRF - 
Recanto das Emas DF 
BR 070: Km 17, Posto da PRF - 
Ceilândia DF
BR 080: Km 6, Auto Posto Ramalho - 
Brazlândia DF

Caravanas de todo Brasil vem à Brasília para essa grande celebração da 
democracia. Para que a jornada seja tranquila, foram preparadas algumas ações 
para recepção dos/as viajantes que chegarão para a posse.
 

Bem próximo a chegada, em cinco pontos principais das vias de acesso (BRs) ao 
Distrito Federal, nossas equipes farão a acolhida das Caravanas com um 
bandeiraço de boas vindas. Os veículos que precisarem de informações úteis 
poderão obter com nosso time. 

Nos alojamentos comunitários, outra equipe de boas vindas dará orientações aos 
viajantes, restrito às caravanas que preencheram o cadastramento divulgado no 
site do Gabinete da Transição.

Combine a viagem Antes Durante e na Chegada

Durante a Viagem

Preparativos para viagem

Para evitar transtornos na viagem, certifique que a
empresa de transporte contratada tenha licença para
operar na modalidade de fretamento e que o veículo
encontra-se em situação regular. Durante todo o
percurso o motorista necessita carregar a licença de
viagem e a relação de passageiros. 

Se for utilizar os alojamentos, não será permitido o uso
de barracas. Traga colchonete, cobertor, roupa de frio.
Além de fazer frio a noite em Brasília, os alojamentos
cobertos podem ter livre circulação de ar nas laterais.
Traga toalha e material de higiene (os alojamentos
terão chuveiros de água fria para o banho).

No site Lula Oficial constam diversos 
links com a chamada para o/a 
viajante entrar nos grupos de 
WhatsApp "Posse do Lula e Festival 
do Futuro", no seu estado. O objetivo 
dos organizadores é estimular a troca 
de informações entre as pessoas que 
virão para a posse.

Sugerimos marcar encontros nas 
paradas próximas ao DF, para 
organizar uma chegada em 
"comboio".

Verifique o capítulo desta cartilha "Suporte Jurídico",
para saber o que fazer em caso de violação de direitos
durante a sua viagem.

Na chegada

Nossas equipes de recepção, boas vindas e orientação
estarão localizadas em cinco pontos de chegada no DF,
de 30 de dezembro até a manhã do dia 1º de janeiro:

Parque de Exposições do Parque 
da Cidade       
Parque de Exposições da Granja do 
Torto 
Estádio Mané Garrincha 
Rodoviária do Plano Piloto    

1.

2.

3.
4.

Mapa de localização

Segue o link da localização no mapa 
do Google dos principais destinos de 
referência.

CARAVANAS 4
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Estão previstas a utilização da estrutura de 2 pavilhões e cerca de 20 escolas 
públicas para o alojamento das caravanas para a posse do Lula. Somente poderão 
utilizar os alojamentos quem fez o cadastramento prévio, que já está encerrado. 
Haverá um controle na entrada. O endereço do local onde cada caravana vai ficar, foi 
pré-definido e enviado por e-mail aos representantes.

As/os caravanistas devem trazer colchonetes e roupa de cama. É vetada a montagem 
de barracas no local. Orientamos trazer também os itens de higiene pessoal. 
Como existe uma previsão de frio e chuvas para os dias 31 e 1º aconselhamos que 
tragam cobertores e roupas de frio para a noite.

Alojamento em Pavilhões Alojamento nas Escolas

Em cada escola teremos um receptivo de
trabalhadores da própria escola para ajudar no
alojamento das pessoas.  Uma grande preocupação
nossa é com a preservação do patrimônio público. Os
coordenadores de caravanas estão sendo orientados
quanto a isso. 
Não teremos pessoal responsável pela limpeza dos
locais de hospedagem. Assim, cada caravana deve
providenciar uma brigada de limpeza para os locais de
alojamento. Materiais como sabão, vassoura rodo e
panos estarão disponíveis. Após o dia 02/01 não será
permitida a permanência de nenhuma caravana nas
escolas e na saída é necessário deixar o local limpo.

Praça com barracas de 
alimentação permanentes e 
ambulantes pré-cadastrados/as;
Torneiras com água potável para 
abastecimento de garrafinhas 
individuais;
Banheiros exclusivos: femininos, 
masculinos, neutros e PCDs;
Tomadas para carregamento de 
celular e outros equipamentos;
Área para colocação de 
colchonete; 
Viatura da PM na área externa.

Os alojamentos: Pavilhão do Parque 
da Cidade, Pavilhão da Granja do 
Torto e Estádio Mané Garrincha 
estão estruturados para receber em 
partes as/os integrantes das 
caravanas. Eles contam com a 
seguinte infraestrutura disponível:

Higiene Pessoal

ALOJAMENTOS 5

Preservação e Limpeza

As escolas foram organizadas de forma a suportar o
número de ‘hóspedes,” principalmente no que diz
respeito ao número de chuveiros e banheiros. Como nem
todas tiveram condições de instalação de chuveiros
quente, na maioria será banho frio.
Nas escolas teremos detergente, papel higiênico e papel
toalha à disposição das caravanas. As que puderem trazer
esses itens, é aconselhável. 

Não está prevista estrutura para 
confecção de alimentação nos locais 
de alojamento das escolas. O receptivo 
está orientado a fornecer informações 
sobre locais de alimentação nas 
proximidades. É proibido o uso de 
bebidas alcoólicas e de cigarros. 

Alimentação

Foto: Pavilhão do Parque da Cidade

Parque de Exposições do Parque da Cidade       
Parque de Exposições da Granja do Torto
Estádio Mané Garrincha   

1.
2.
3.

Mapa de localização

Segue o link da localização no mapa 
do Google dos principais destinos de 
referência.
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Também será disponibilizado uma lista
de restaurantes que funcionarão nos
dias que antecedem a posse,
principalmente próximo aos
alojamentos das escolas, além de guia
com dicas de alimentação para
viajantes.  

Um dia histórico merece uma festa imperdível, e assim será o Festival do Futuro, 
que, além de atrações culturais, terá uma Feira Gastronômica que funcionará das 
10h do dia 1 de janeiro às 3h30 do dia 2 de janeiro.

Com a curadoria da chef Renata Carvalho, teremos uma variedade de pratos típicos 
da culinária popular brasileira, montada especialmente para o evento.

Na área gastronômica acontecerão apresentações de artistas brasilienses e de 
outros estados em formatos e ritmos diversos por meio da música e da poesia.

Não faltará energia para celebrar a esperança e a alegria.

Nos Alojamentos... No Festival...

Lista de indicações

Feira Gastronômica

A Feira Gastronômica está sendo montada no gramado 
central da Esplanada dos Ministérios e terá como 
estrutura uma tenda de 8 mil m² ao centro, com mesas e 
cadeiras para 6 mil pessoas. Ao redor dela, 40 stands de 
alimentação e 15 de bebidas e drinks, além de 10 Food 
Trucks, oferecerão delícias inspiradas nas tradições 
culinárias de norte ao sul do Brasil. Serão 
comercializados pratos e lanches preparados, 
prioritariamente, com alimentos orgânicos produzidos 
por pequenos agricultores da zona rural do DF.

Água potável será gratuita.

Entre o dia 29 de dezembro e 2 de 
janeiro, estão previstas áreas de 
alimentação com fornecedores pré- 
cadastrados para atender viajantes de 
todo o país que vêm para a posse, cuja 
acolhida será em alojamentos 
destinados às caravanas pré- 
cadastradas no Parque da Cidade, no 
Parque de Exposição da Granja do 
Torto e no Estádio Mané Garrincha.

A seleção de fornecedores/ambulantes 
tem como critério a qualidade e a 
variedade de alimentos. 

Fornecedores/ambulantes de nosso 
campo político serão priorizados na 
distribuição dos espaços para 
comercializarem seus produtos. Uma 
forma de reconhecer o empenho 
dedicado ao longo da campanha para a 
eleição do presidente Lula. 

Eles receberão um guia com 
orientações para garantir a higiene e a 
qualidade dos alimentos. Busca-se 
também negociar a adoção de preços 
mais acessíveis.

A Feira contará com equipamentos de acessibilidade para
pessoas com deficiência (PDC) e idosos, espalhados por 
todo o espaço. 

Água potável será oferecida 
gratuitamente em estações móveis 
da Caesb.

Fraldário e área de descanso servirão 
de apoio para as famílias com crianças, 
gestantes e lactantes. 

Lula Oficial
Gabinete de Transição

ALIMENTAÇÃO 6

Cuidado com as crianças
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Aqui você encontra dicas importantes de saúde preventiva, além das opções de 
atendimento médico hospitalar emergencial da rede pública do SUS, caso 
venha a precisar durante a sua permanência no DF. 

Em caso de necessidade, o Festival do Futuro prestará o cuidado necessário 
àqueles que precisarem de atendimento médico de primeiros socorros.

Esperamos que não venha precisar e possa curtir o Festival do Futuro e a Posse 
com toda a saúde ! 

Prevenção Problemas de Saúde

Endereço: SMHS, Área Especial, Quadra 101, Asa Sul, 
Brasília (DF), Telefone: (61) 3550-8900

Endereço: SMHN Quadra 101 Bloco A Área Especial – 
Brasília (DF), Telefone: (61) 2017-1900

Endereço: QSC 01, Área Especial, Setor C Sul, Taguatinga 
(DF), Telefone: 2017-1093 - ramais 3623, 3622 e 3619.

O Pronto-Socorro do HB - Hospital de Base é referência 
para trauma, oftalmologia, cardiologia, neurologia, 
otorrinolaringologia, vascular e endoscopia respiratória. Não 
há atendimento de clínica médica.

O Pronto-Socorro do HRAN - Hospital Regional da Asa 
Norte oferece atendimento de emergência e urgência nas 
seguintes especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Médica, 
Odontologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia, 
Pediatria, Queimados e Cirurgia Plástica.

O Hospital São Vicente de Paulo é uma unidade de 
referência especializada em atendimento de saúde mental.

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) atende casos 
emergenciais e, quando necessário, encaminha aos demais 
serviços hospitalares de maior complexidade no DF nas 
cidades de Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, 
Paranoá, Planaltina, Santa Maria, Smambaia, Sobradinho e 
Taguatinga. Mais informações consulte o sítio da Secretaria 
de Saúde do DF.

Atendimento médico emergencial

ingerir bebidas alcoólicas com 
moderação;
cuidado com o tempo de exposição  
no sol - traga um boné (o Festival do 
Futuro conta com uma área ampla e 
coberta);
beba bastante água, mantendo-se 
hidratado;
alimente-se bem;
proteja-se da chuva - traga uma capa 
de chuva plástica para não se molhar;
use máscara, principalmente se tiver 
com sintomas de gripe.

Aqui vão algumas dicas importantes:

Atendimento móvel

O Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU funciona 24h e realiza 
o atendimento de urgência e emergência 
em qualquer lugar: residências, locais de 
trabalho e vias públicas. O socorro é feito 
após chamada gratuita pelo telefone 192.

Em situações de problemas de saúde 
de baixa complexidade, procure uma 
Unidade Básica de Saúde (UBS). Locais 
disponíveis em InfoSaúde-DF  

Atendimento na rede SUS

SAÚDE 7

Contatos Úteis
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Primeiros Socorros

192
SAMU
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Principal responsável pela segurança da cerimônia, 
cerca de 700 agentes de segurança da Polícia Federal 
serão deslocados para a região da Esplanada dos 
Ministérios. Vários atiradores de elite estarão
posicionados no alto dos prédios dos ministérios.
Os agentes internacionais farão a proteção dos líderes 
de estado. 
A parte da segurança ostensiva ficará a cargo de 
policiais locais. A Polícia Militar do Distrito Federal 
deve mobilizar todo seu efetivo, e diversos desses 
agentes atuarão em barreiras que vão desde o Palácio 
do Planalto até a Catedral.
Haverá agentes policiais à paisana no meio do público;
Agentes e delegados de outros estados se somam às 
equipes locais;
Os destacamentos especiais, como esquadrão 
antibombas e batalhão de cães nas redondezas 
estarão presentes.

Segundo reportagem de Gabriel Meloni (Yahoo!Notícias) 
estão sendo adotadas as seguintes ações de segurança:

Será montado um forte esquema de segurança para que a posse do 
presidente Lula no dia 1 de janeiro ocorra em paz. 

Agentes de segurança pública estarão espalhados pela Esplanada dos 
Ministérios, cujo acesso será controlado e monitorado. 

Além de observar as dicas de segurança, importante saber o que pode trazer 
consigo para o evento da posse e para o Festival do Futuro.

Contatos Úteis

O que posso levar? 

garrafas
guarda-chuvas
fogos de artifício
apontadores laser
animais
bolsas e mochilas
sprays
máscaras (carnavalescas)
produtos inflamáveis
armas de fogo
objetos cortantes
drones
carrinhos de bebê

Até o momento, não foram divulgadas  
informações sobre quais são os 
objetos que representem uma possível 
ameaça à segurança e que serão 
impedidos de entrar pela equipe de 
segurança. 

No entanto, levantamos a informação 
de quais foram os objetos proibidos na 
posse anterior, em 2018. Vamos a 
relação:

190
Polícia Militar
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Algumas medidas divulgadas pela imprensa

Segurança

Fontes da Agência Senado, informam 
que as vias S1, S2, N1 e N2 serão 
interditadas, com acesso restrito à 
região do Congresso Nacional. O 
trecho que vai da via L4 até a 
Esplanada também estará com 
restrições.

Restrições de acesso a veículos
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Ao chegar ao local do evento, identifique banheiros,
postos policiais e postos de atendimento médico;
Marque um ponto de referência com seus amigos e
acompanhantes para o caso de alguém se perder;
Saia com o celular na carga máxima. Se possível anote
em um papel telefones de contato urgentes para o caso
de perder seu celular;
Mantenha fácil acesso ao contato do coordenador da
sua caravana para comunicá-lo sobre ameaças e
confrontos com grupos políticos antagônicos;
Não responda a provocações verbais e físicas de grupos
políticos antagônicos. Comunique qualquer ocorrência
imediatamente às Forças de Segurança Pública
responsáveis pelo evento. E assim que possível, ao
coordenador da sua caravana.
Afaste-se do local se presenciar alguma briga ou
confusão e avise às Forças de Segurança Pública
responsáveis pelo evento;
No fim do evento, espere um pouco para ir embora a fim
de evitar trânsito e confusão;
Em caso de perda de documentos, registre o Boletim de
Ocorrência (B.O.) em qualquer delegacia de Polícia Civil
ou por meio da delegacia eletrônica.

Um contingente grande de policiais deve fazer rondas para garantir a 
segurança e impedir a entrada de pessoas que representem qualquer risco 
aos convidados da cerimônia e aos participantes que saúdam o presidente 
Lula.

No entanto, alguns cuidados para a segurança pessoal são importantes. Veja 
abaixo.

Dicas de Segurança 

Evite se deslocar sozinho. É mais 
seguro reunir um grupo de amigos, 
ou misture-se à multidão no evento;
Em caso de deslocamento solitário, 
evite qualquer objeto que 
identifique sua opção política, 
especialmente em locais 
desconhecidos;
Leve ao evento SOMENTE o 
necessário: documento de 
identificação, máscara contra a 
Covid-19, capa de chuva, boné ou 
equivalente e dinheiro trocado. Se 
você tem mais de um cartão, 
procure levar apenas um deles, 
DECORE seu código de verificação 
(são 3 números atrás do cartão) e o 
apague;
Caso opte por levar pertences 
pessoais de valor como celular, 
câmera fotográfica carregue de 
forma segura / protegida;
Fique atento a esbarrões e 
empurrões.  Alguém pode estar 
tentando furtar um pertence seu. 
Pratique a visão 360° - observe com 
antecedência o que ocorre ao seu 
redor;

Alguns cuidados são necessários para sua segurança

Registre as ocorrências de ameaças
nas delegacias de polícias civis. Nesse
momento, manter-se calmo é
fundamental. Procure gravar o
máximo possível de detalhes das
pessoas, dos locais onde você estava.
A polícia sempre pede pelo máximo
de informações
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Contatos Úteis
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Participe dos grupos de whatsapp de 
sua região (saiba  mais em Lula 
Oficial) e monitore eventuais locais de 
seu percurso com manifestações. Se 
necessário, procure se enturmar com 
outros viajantes nas paradas de 
postos de combustível com objetivo 
de organizar uma chegada segura no 
DF, em comboio. 

(61) 3207-6651

SGAN 901, Lote A – Asa Norte - Brasília DF

Com objetivo de prestar suporte jurídico para as caravanas que se deslocarem para 
a Posse do Presidente Lula, em questões ou conflitos afetos à eventuais 
obstruções das rodovias que dão acesso à capital da República, bem como 
deslocamentos dentro do Distrito Federal, foi constituído um grupo de 
voluntários/as advogados/as para receber, analisar e dar encaminhamento jurídico 
às essas demandas.

O atendimento jurídico estará funcionando no período de 29 de dezembro de 
2022 a 2 de Janeiro de 2023.

Contatos Úteis

Suporte Jurídico

Um time de 50 advogados/as voluntários/as estará de 
plantão para adotar as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis e necessárias junto aos Fóruns de Justiça e 
Órgãos Federais e Estaduais demandados, tais como a 
Polícia Rodoviária Federal – PRF, Policia Militar do DF, 
Corpo de Bombeiros Militar do DF, Defensoria Pública da 
União, Defensoria Pública do DF, Ministério Público 
Federal ou Estadual, dente outros.

Como solicitar:

Você pode entrar em contato com a Coordenação de 
Acolhimento às Caravanas para Posse do Lula - PT/DF 
(e-mail falecom@possedolula.com.br) para solicitar 
orientação de nosso corpo jurídico. No e-mail escreva o 
seu nome, telefone celular, local da ocorrência e a 
descrição resumida do que ocorreu. Aguarde o contato 
telefônico de um de nossos/as advogados/as. Em caso 
de emergência, seguem três contatos de advogados: Dra 
Vera (61 98119-7870); Dr. José Alves (61-99118-1436) 
e Dr. Fernando (61-99655-1607).

Intervenções realizadas:

Delegacia 5ª. DP Asa Norte 
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Polícia Civil do DF
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Cuidados Preventivos

(61) 3207-6172

EQS 204/205 - Asa Sul - Brasília/DF 

Delegacia Especial de Atend. a Mulher 

(61) 3207-5931

EQS 204/205 - Asa Sul - Brasília/DF 

Delegacia da Criança e do Adolescente

(61) 3207-5180

Complexo da DPE - Brasília/DF 

Delegacia Esp. de Repressão aos Crimes 
por Discriminação Racial, Religiosa ou 
por Orientação Sexual ou Contra 
Pessoa Idosa ou com Deficiência

190
Polícia Militar do DF

Vidas importam

Evite entrar em confronto ou atrito
com manifestantes! Se tiver problemas,
procure nossa central de atendimento
e aguarde a ligação de um de nossos
advogados voluntários em plantão, que
prestará a assistência que você
precisar.   
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A Coordenação de Acolhimento às Caravanas para Posse do Lula - PT/DF 
deseja a todos(as) uma boa viagem e uma boa estadia no Distrito Federal.

Nosso time de voluntários/as se esforçará ao máximo para oferecer um 
espaço acolhedor, além de uma boa experiência. Assim, poderá voltar outras 
vezes para visitar a nossa cidade.

Deslocamento Saiba mais...

Setor de manutenção automotivoTransporte público

Acompanhe o site da Secretaria de 
Transporte do GDF para saber 
mais sobre o reforço de itinerários 
de ônibus que estarão funcionando 
no dia 31 de dezembro e no dia 01 
de janeiro, bem como os horário de 
funcionamento especial das linhas 
de metrô.

Farmácias 

Você encontra na região da via W3 
Norte na região das quadras 700

OUTROS INFORMES 11

Drogaria Rosário CLS 102 Bloco C – Loja 05 

Drogaria Distrital CLS 102 Bloco C – Loja 19 

Drogaria Distrital CLS 102 Bloco B – Loja 25 

Drogaria Vison CLS 102 Bloco C – Loja 09 

Drogaria Drogasil CLS 102 Bloco A – Loja 07 

Drogaria Drogasil CLS 102 Bloco A – Loja 35 

Drogaria Drogasil CLS 102 Bloco B – Loja 39 

Drogaria Drogasil CLS 102 Bloco B – Loja 09 

Drogaria Drogasil CLS 102 Bloco C – Loja 35 

Drogaria Rosário CLS 302 Bloco D – Loja 15 

Drogaria Distrital CLS 302 Bloco D – Loja 29 

Drogaria Genérica CLS 302 Bloco D – Loja 07 

Você sabia que Brasília tem uma rua só de farmácias 
bem próximo ao evento. Fica nas quadras 102 e 302 da 
Asa Sul. Muitas delas funcionam 24h e fazem entregas:
102 Sul

       Telefone: (61) 3212-1000

       Telefone: (61)3202-5000

       Telefone: (61)3202-5000

       Telefone: (61)3212-3333

       Telefone: (61)3226-8851

       Telefone: (61)3224-1610

       Telefone: (61)3323-1034

       Telefone: (61)3224-6303

       Telefone: (61)3224-4616
302 Sul

       Telefone: (61) 3212-1000

       Telefone: (61)3202-5000

       Telefone: (61)3325-2001

Comércio em geral

Você pode encontrar supermercados, bares, 
restaurantes, lojas, bancos, padarias, distribuidora de 
bebidas, dentre outros comércios nas entrequadras da 
Asa Sul e Asa Norte 

Shopping

O shopping mais próximo ao 
evento é o Conjunto Nacional que 
fica próximo a Rodoviária do Plano 
Piloto.

Banco 24H

Mais próximo fica na Rodoviária do 
Plano Piloto.

Feira de Artesanato

Visite a Feira da Torre de TV que 
funciona aos domingos. Tem praça 
de alimentação.

Pontos turísticos próximo

Torre de TV , Memorial JK, 
Catedral, Praça dos 3 poderes, 
Palácio do Planalto, Congresso 
Nacional, Museu Nacional da 
República e muitos outros.
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DO VIAJANTE
CARTILHA

falecom@possedolula.com.br 
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Apoio:

Comitês Populares de Luta - PT/DF


