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Inscrições para sorteio da colônia 
de férias - Regional Campinas

Estão abertas as inscri-
ções para o sorteio da colônia 
de férias para o mês de junho. 
Lembrando que devem ser 
feitas até o dia 13 de maio e 
o sorteio será realizado no dia 
14 de maio.

Os associados da regional 
Campinas devem realizar a ins-
crição pelo aplicativo “Químicos 
Unificados” ou pelo site www.
cefol.com.br

Ressaltamos que estamos 
ainda em pandemia do corona-

vírus e algumas restrições são 
necessárias para a segurança 
de todos e todas! A capacida-
de está reduzida na colônia e 
reservas de espaços serão ne-
cessárias para a organização e 
higiene dos locais.

Somente o sócio titular con-
segue acessar o aplicativo com 
o CPF e data de nascimento.

O sorteio será online pelo 
canal do Youtube Químicos 
Unificados Campinas, no dia 
14 de maio, às 10h.

http://www.cefol.com.br
http://www.cefol.com.br
https://www.youtube.com/channel/UCfWtgGc--8uoD9oGvzMPLOw
https://www.youtube.com/channel/UCfWtgGc--8uoD9oGvzMPLOw
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O boletim especial do 1º de 
maio do DIEESE mostra que a 
atual situação de precarização 
do mercado de trabalho e o 
aumento do custo dos ali-
mentos, vivido em 2020, não 
são consequência apenas da 
crise sanitária mundial, mas 
também estão relacionados 
com o projeto econômico e 
político após o golpe de 2016.

Bem diferente da promes-
sa, o que se assistiu a partir 

de então foi o aumento do de-
semprego e da informalidade, 
queda da renda do trabalho e 
um movimento de precariza-
ção generalizada.

Em relação aos preços, o 
descontrole ocorre devido a 
diversas medidas executadas 
desde 2016, como a redução 
dos estoques reguladores da 
Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimentos); o fim do 
subsídio do gás e da política 
de valorização do salário mí-
nimo; e o aumento das expor-
tações de alimentos.

A situação econômica do 
Brasil já era grave. A pande-
mia veio complicar o quadro. 
CLIQUE AQUI para saber 
mais sobre o boletim.  

Com as reformas trabalhista, 
previdenciária e do teto de 
gastos, medidas defendidas 
pelo governo e apoiadores 
como solução para a economia 
brasileira, os problemas se 
intensificaram.

Mercado de trabalho e 
custos dos alimentos

https://www.facebook.com/olhardeclasse/photos/a.2377564169006187/3897792850316637/
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Com o objetivo de mostrar o trabalho do padre Julio 
Lancellotti com os mais vulneráveis e dar visibilidade aos 

moradores de rua, o cineasta Carlos Pronzato dirigiu o 
documentário “Padre Julio Lancellotti – Fé e Rebeldia”, que 

pode ser assistido AQUI.

Julio Renato Lancellotti 
é paulista, nasceu em 27 de 
dezembro de 1948. Foi orde-
nado presbítero em 1985 e 
atualmente exerce a função 
de pároco da paróquia de São 
Miguel Arcanjo, no bairro da 
Mooca, em São Paulo-SP.

Ele é conhecido por dedi-
car mais de três décadas de 
atenção e afeto para pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social. Enfrenta críticas da 

extrema direita, e, infelizmen-
te, voltou a sofrer ameaças 
durante a pandemia. “Eu não 
trabalho com morador de rua. 
Eu convivo com eles. Porque 
trabalhar parece que são ob-
jetos. É preciso olhar para a 
vida de forma humana. Isso 
não é tarefa só para os reli-
giosos. Mas eu não conseguiria 
viver a dimensão religiosa sem 
humanizar a vida”, explicou 
em entrevista ao jornal El País.

“Padre Julio Lancellotti
Fé e Rebeldia” 

Quem é Julio Lancellotti?

https://www.youtube.com/watch?v=g223W92c5MU&t=1351s
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Com apoio do Sindicato 
Químicos Unificados, o Livres 
– Rede de Produtos do Bem 
conta com uma cesta com 12 
itens. São 4 tipos de folhas, 4 
tipos de legumes ou raízes e 
2 tipos de frutas por R$ 40,00. 
Você ainda pode montar a sua 
própria cesta, escolhendo os 
produtos de sua preferência. 
Para encomendar a cesta, CLI-
QUE AQUI no site do Livres. 
Elas podem ser retiradas ou 
entregues em Campinas.  

O Unificados apoia o con-
sumo e a produção de or-
gânicos por entender que a 

produção de agrotóxicos e 
seu uso indiscriminado nas 
lavouras brasileiras – agora 
ainda mais incentivado por 
Bolsonaro - está envenenando 
e matando a classe trabalha-
dora brasileira. 

Vivemos de perto o crime 
de contaminação cometido pe-
las multinacionais Shell/Basf 
com a produção de venenos 
proibidos nos Estados Unidos 
e que foram autorizados no 
Brasil pelo governo durante a 
ditadura civil militar. Por isso, 
defendemos a produção orgâ-
nica, com respeito à vida.

Aqui temos produtos 
agroecológicos, sem veneno

https://www.livres.eco.br/cestas-organicas/
https://www.livres.eco.br/cestas-organicas/

