
 

UM DIA DE LUTA PELA GARANTIA DOS NOSSOS DIREITOS 

13/08/2020 – de 08h às 18h 

Sugestão de roteiro  

 

POLÍCIA CIVIL 

NA CAPITAL 

08h - Concentração no SINDPOL, situado na rua Diamantina, 214 – B. 
Lagoinha/BH. 

09h30 - Conforme a distribuição dos policiais, saída do SINDPOL em 
caravana (carreata), com destino ao DETRAN, DRV, CEFLANS E 
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO para ato de protesto com panfletagem 
e fixação de faixas. É importante não dispersar! 

• DEFINIÇÃO DO PORTA VOZ PARA ATENDER A IMPRENSA  

12h às 18h - DOAÇÃO DE SANGUE (para os policiais habilitados à 
doação) e ou outra ação solidária.   

OBS: Pré-agendar visitas a Políticos (Deputados e Vereadores) 
apresentando-lhes nossas reivindicações descritas no panfleto. 

 

INTERIOR E REGIÃO METROPOLITANA 

08h - Concentração nas Delegacias de Polícia (Sede de Regional ou da 
Comarca)   

• Exibir faixas e ou cartazes informando a sociedade que o ato é 
“Um dia de luta pela garantia dos nossos direitos”. 



 

09h30 - Caravana ou passeata pela cidade com destino à Câmara de 
Vereadores para concentração e entrega do documento emitido pelas 
entidades de classe, enviado por whatsapp ou telegram e impresso na 
unidade policial.  

• DEFINIR PORTA VOZ PARA ATENDER A IMPRENSA LOCAL 

12h às 18h. DOAÇÃO DE SANGUE (para os policiais habilitados à 
doação) e/ou outra ação solidária. 

OBS: Pré-agendar visitas a Políticos (Deputados e/ou Vereadores) 
apresentando-lhes nossas reivindicações descritas no documento a ser 
entregue na Câmara de Vereadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLÍCIA PENAL 

 

CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA 

08h às 18h - Concentração nos CERESP’s BETIM, CONTAGEM e 
GAMELEIRA. 

• Exibir faixas e/ou cartazes, informando à sociedade que o ato é 
“Um dia de luta pela garantia dos nossos direitos”. 

 

INTERIOR 

08h - Concentração nos presídios. 

• Exibir faixas e ou cartazes informando a sociedade que o ato é 
“Um dia de luta pela garantia dos nossos direitos”. 

09h30 - Participação integrada com a Polícia Civil da caravana ou 
passeata com destino à Câmara de Vereadores e demais atos.       

12h às 18 h - DOAÇÃO DE SANGUE (para os habilitados à doação).  

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENTES SOCIOEDUCATIVOS 

08h - Concentração nos Centro Socioeducativos e ou Centro de 
Internação Provisória. 

Exibir faixas e ou cartazes informando a sociedade que o ato é “Um dia 
de luta pela garantia dos nossos direitos”. 

09h30 - Participação integrada com a Polícia Civil da caravana ou 
passeata com destino à Câmara de Vereadores e demais atos. 

12h às 18 h - DOAÇÃO DE SANGUE (para os habilitados à doação).  

 

ORIENTAÇÕES: 

• Somente haverá funcionamento das Deplan’s, um flagrante 
por vez, e do IML. A criminalística somente funcionará para 
casos de morte violenta. No interior, nos mesmos moldes da 
Capital.  

• Todos os participantes do movimento UM DIA DE LUTA PELA 
GARANTIA DOS NOSSOS DIREITOS deverão trajar roupas que 
identifiquem as suas instituições. 
 

• Sugere-se para a Polícia Penal e Agentes Socioeducativos que 
oficiem aos juízes acerca do horário de início da recepção de 
presos ou internações de menores à margem da Lei (após as 18h). 
 

• Sugere-se que evitem a utilização de veículos oficiais para a 
passeata. 
 

• Sugere-se que o Comando da PMMG seja informado sobre o 
horário de início e fim da mobilização. 

  



 

 

 


