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CEFOL E COLÔNIA DE 
FÉRIAS VOLTAM A ABRIR

O Cefol Campinas e o de 
Osasco voltam a abrir esse 
final de semana. O governo 
do estado prorrogou a fase 
de transição de quarentena 
do Plano SP até 9 de maio. 
Com isso, será permitido 
a reabertura com o limite 
de até 25% da capacidade 
do Cefol. 

A Colônia de Férias dos 
Químicos Unificados em Ca-
raguatatuba também passa 
a abrir esse final de semana! 

Vale reforçar que segui-
remos as normas sanitárias 
impostas pelas autoridades 
para que seja mantida a se-
gurança e saúde de todos os 
trabalhadores e hóspedes, 

podendo ser alterada a qual-
quer momento. 

Além disso, haverá restri-
ções quanto à ocupação de 
hóspedes na colônia e uso das 
áreas comuns. Caso tenha dú-
vidas, entre em contato com 
a sua regional – Campinas ou 
Osasco. 

CAMPINAS    (19) 3735-4900     (19) 99167- 8619 
OSASCO         (11) 3608-5411       (11) 97426-8114
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1º DE MAIO: PELA VIDA, DEMOCRACIA, 
EMPREGO E VACINA PARA TODOS

As Centrais Sindicais, pelo 
segundo ano consecutivo, fa-
rão o ato do Dia Internacional 
do Trabalhador no formato 
virtual. Neste momento em 
que o Brasil ultrapassa 380 
mil mortes por Covid-19, o 
tema é 1° de Maio pela Vida 
– Democracia, Emprego e Va-
cina para Todos.

Intersindical  - Central da 
Classe Trabalhadora, CUT, 
Força, UGT, CTB, CSB, NCST, 
CGTB, e Pública farão o 1º de 
Maio Unitário das Centrais 
Sindicais em live, que será 
transmitida, a partir das 14h, 
pelo Facebook do QUÍMICOS 

UNIFICADOS. Acompanhe!
O ato terá participação da 

diretora do Químicos Unifica-
dos Nilza Pereira, o youtuber 
Spartacus e o professor e fi-
lósofo Silvio Almeida. As falas 
das lideranças sindicais, polí-
ticas e sociais serão intercala-
das por apresentações e de-
poimentos de artistas sobre 
o tema deste ano. Elza Soares, 
Chico César, Tereza Cristina, 
Delacruz, Johnny Hooker, Mar-
celo Jeneci, Odair José, Aíla, 
Bia Ferreira e Doralyce, Fábio 
Assunção, Osmar Prado, entre 
outros estarão na live do 1º 
de Maio. 

https://www.facebook.com/quimicos.unificados
https://www.facebook.com/quimicos.unificados
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Livres – Rede de Produtos 
do Bem, que conta com total 
apoio do Sindicato, lançou o 
VOZES LIVRES. Um programa 
dedicado a abordar temas e 
experiências da agroecologia 
e economia solidária por meio 
de entrevistas com pesquisa-
dores, idealizadores de proje-
tos e muitos outros.

CLIQUE AQUI para assistir 
o terceiro episódio do VOZES 
LIVRES! A conversa foi com 
Leonildo Zang, produtor de 
arroz orgânico no MST do Sul 
do Brasil e com Breno Almei-
da, produtor e presidente da 

Aovale. Neste bate papo, eles 
discutem o conceito de produ-
ção agroecológica a partir das 
experiências que desenvolvem 
na produção em agroflores-
ta, de ovos, de arroz, e outros 
alimentos.

Nesta sexta-feira teremos 
o 4º episódio com o tema “Lo-
gística Solidária”, com Caio 
Rennó, do Instituto Terra Viva, 
e João Vinicius, do Ecobike Li-
vres/BS. Fique ligado! Todas 
as sextas-feiras, às 18h, na 
página do Livres, você tem 
um encontro marcado com o 
VOZES LIVRES. Não perca! 

VOZES LIVRES: 4º EPISÓDIO

https://www.facebook.com/445351129222411/videos/2915453438711738
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Para a maior segurança 
de todos os sindicalizados e 
associados, o Sindicato Quí-
micos Unificados conta com 
o Livres Clube, plataforma que 
auxilia você a realizar compras 
online e oferece descontos ex-
clusivos. 

O Livres Clube é um clube 
de consumo dos trabalhadores 
que oferece milhares de par-
ceiros e estabelecimentos com 
produtos exclusivos, descon-
tos em farmácias, supermer-
cados, cursos universitários e 

muito mais!
Os associados do Sindicato 

e do COT tem acesso gratui-
to ao Livres Clube. Para fazer 
parte deste clube de consumo, 
basta você acessar o site www.
clube.livres.eco.br 

CLIQUE AQUI e veja o ví-
deo do passo a passo para se 
inscrever e fazer parte do Li-
vres Clube. Venha com a gente 
nessa iniciativa, vamos juntos 
construir formas de consumo 
solidárias e apoiando peque-
nos comércios. 

O LIVRES Clube
VENHA PARA

http://www.clube.livres.eco.br
http://www.clube.livres.eco.br
https://www.facebook.com/watch/?v=2509993845907844

