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Em breve os trabalhadores 
de Campinas e Osasco terão 
acesso a um sistema finan-
ceiro solidário por meio de 
uma cooperativa de crédito.. 
O Sindicato Químicos Unifica-
dos, em parceria com a Cresol 
Central SC/RS, prepara a im-
plantação de postos de aten-
dimentos nas duas regiões.  

A Cresol Central SC/RS 
nasceu em 2003 para atender 
a agricultura familiar e atua 
desde 2016 também com 

trabalhadores urbanos. É um 
sistema que vai na contramão 
dos bancos tradicionais, que 
exploram e levam embora o 
dinheiro dos trabalhadores e 
pequenos empreendedores.  

Para saber mais sobre fi-
nança solidária, CLIQUE AQUI  
para assistir ao capítulo do 
Vozes Livres com Vitor Hugo 
Tonin, assessor dos Quími-
cos Unificados, e Ilário An-
tônio Teczak, da Cresol. Vale 
a Pena ver!
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https://www.facebook.com/rede.livres.produtosdobem/videos/132089458943068/
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Vozes Livres é uma inicia-
tiva da Fundação Lauro Cam-
pos, Marielle Franco e a Rede 
Livres. O programa tem como 
objetivo debater a Agroeco-
logia e a Economia Solidária 
por meio de entrevistas com 
pesquisadores, idealizadores 
de projetos e muitos outros. A 
apresentar assim  experiên-

cias e dar voz a quem faz uma 
outra economia acontecer. O 
programa é dedicado a abor-
dar temas e experiências.

 Sinta-se Livre para ouvir 
e curtir cada episódio!

O podcast está disponível 
nos seguintes canais (bas-
ta clicar na sua plataforma 
preferida):

https://open.spotify.com/show/4jvviK1Gf1XlZMuIaV5Ip6
https://pca.st/syol2fdi
https://anchor.fm/vozeslivres
https://radiopublic.com/vozes-livres-GEyzL1
https://www.breaker.audio/vozes-livres
https://castbox.fm/channel/id4107969?utm_source=podcaster&utm_medium=dlink&utm_campaign=c_4107969&utm_content=Vozes%20Livres-CastBox_FM
https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81OGE2Yjg3MC9wb2RjYXN0L3Jzcw==
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O Cefol Osasco é um espa-
ço de formação política e um 
clube voltado para o lazer dos 
trabalhadores.

Aqui a gente faz o deba-
te e reflexão sobre política e 
assuntos relevantes para a 
classe trabalhadora.

É palco de assembleias, 
festas e atividades de forma-
ção, esse ambiente do clube já 
tem muita história para contar! 
Participe você também dessa 

jornada e venha nos conhecer. 
Estamos te esperando todas 
as sextas, sábados e domingos 
das 10h às 16h.

Agora, estamos no Insta-
gram! Lá você encontra in-
formações completas sobre 
o clube: atrações, horários 
de funcionamento, melho-
res trajetos de como chegar 
e também se atualiza sobre 
as novidades! Siga a gente: 
instagram.com/cefolosasco
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