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WhatsApp - CDL 
 Com a chegada da vacina, neste primeiro momento para grupos prioritários, 
uma nova esperança também surge. O mês de fevereiro é marcado pelo feriado 
de Carnaval e a volta às aulas. Nossas atitudes agora são determinantes para 
uma retomada do comércio e da rotina de forma segura. Todos somos 
responsáveis e precisamos pensar, juntos, na saúde de todos. Convidamos você 
a entrar conosco na campanha #FevereiroConsciente, um movimento de 
conscientização pela vida. Baixe as peças da campanha e  incentive o seu 
associado! 



 
 
WhatsApp - LOJISTA 
Estivemos juntos pelo comércio de SC e o movimento não pode parar. O mês de 
fevereiro será fundamental na luta, com a retomada das aulas e o feriado de 
Carnaval. Mesmo com a esperança da vacinação, não podemos esquecer dos 
cuidados de prevenção e agir com consciência. Convidamos você a entrar 
conosco nessa campanha “Fevereiro Consciente” e seguir fazendo a diferença 
pela saúde de todos! 
 
 



 
 
 
Facebook 
 
post1 - lojista + CDL 
Uma onda de esperança já está chegando, principalmente com a vacina para 
grupos prioritários. Porém, a pandemia ainda é uma realidade e precisamos do 
esforço de todos para retomada do comércio e da rotina com segurança. O mês 
de fevereiro é marcado pelo carnaval e a volta às aulas, mas é preciso que todos 
possam seguir cuidando de si mesmos e dos outros. Convidamos você a entrar 
conosco na campanha “Fevereiro Consciente”, um movimento de 
conscientização pela vida. Baixe as peças da campanha, incentive o seu 
associado e vamos juntos nessa corrente pela saúde de todos! 
 



 
 
post2 - lojista  
Estamos muito felizes em participar da retomada do comércio em Santa 
Catarina. O mais importante neste momento é continuar cuidando de si mesmo e 
dos outros, mas com as portas abertas. Convidamos você, CDL e associados 
CDL, para um mês de fevereiro consciente, com datas importantes como o 
carnaval e a volta às aulas. A pandemia não acabou e precisamos seguir com os 
cuidados para uma rotina com segurança! 
 



 
 
post3 - público final 
Uma onda de esperança chegou, mas não podemos relaxar nas medidas de 
segurança. No primeiro momento, a vacina será apenas para grupos prioritários e 
é fundamental a continuidade dos cuidados, como distância social, higiene das 
mãos e uso de máscara. Além disso, apesar do cancelamento do carnaval, SC 
ainda receberá muitos turistas e as atitudes no feriado podem comprometer o 
futuro, além dos números da pandemia, na volta às aulas e, o mais importante, a 
saúde de todos. Faça a sua parte! 



 
 
 

 
 
post4 - público final 
Os esforços e cuidados para prevenir a Covid-19 não podem parar. A vacinação 
ainda está no início e é preciso seguir com as medidas de segurança, como o 
distanciamento social. Nossas atitudes são coletivas e podem impactar 



diretamente sobre a retomada de atividades como a volta às aulas. Continue se 
cuidando e evite aglomerações. Todos juntos pelo bem de todos! 
 

 
 
post5 - público final 
É preciso lembrar sempre: lavar as mãos com frequência e usar álcool em gel 
para prevenir a Covid-19. Venha conosco no bloco Unidos da Prevenção, pela 
saúde de todos! 



 
 
 
Instagram  
 
 
post1 
A conscientização não pode parar. Mesmo com a esperança da vacinação, não 
podemos esquecer os cuidados com a nossa saúde e a de todos. O mês de 



fevereiro será fundamental para SC, com o feriado de carnaval e a volta às aulas. 
Entre na campanha “Fevereiro Consciente” conosco e vamos juntos! 
 

 
 
post2 
O início da vacinação trouxe otimismo, mas é preciso continuar seguindo os 
cuidados para a prevenção da Covid-19.  
O Plano Estadual de Vacinação seguirá algumas fases, com grupos prioritários. 
São elas: 



1ª fase: trabalhadores da saúde, pessoas de 75 anos ou mais, pessoas com 60 
anos ou mais institucionalizados, população indígena; 
2ª fase: pessoas de 60 a 74 anos; 
3ª fase: pessoas que apresentam alguma comorbidade, com chances de 
agravamento da doença; 
4ª fase: professores, profissionais das forças de segurança, salvamento e de 
unidades prisionais.  
Mesmo quem já foi vacinado precisa seguir com os cuidados, assim como todos 
nós. Vamos juntos pela saúde de todos! 

 



 
post3 
Fevereiro é o mês da volta às aulas em SC, com previsão para o dia 18. Para que 
isso ocorra com segurança, precisamos seguir com os cuidados de prevenção à 
Covid-19. Nossas atitudes de agora impactam diretamente nessa retomada e 
precisamos pensar de forma coletiva. Siga mantendo o distanciamento social, 
higienizando as mãos e usando máscara! 
 

 
 



post4 
A vacinação trouxe esperança, mas não podemos esquecer que, por enquanto, 
ela é realidade só para os grupos prioritários, seguindo o Plano Estadual de 
Vacinação. Enquanto a sua hora não chega, é preciso pensar de forma coletiva e 
seguir com os cuidados, com distanciamento social e uso de máscara. Vem 
conosco no Protegidos da Covid! 
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Twitter 
 
post1 
Entre conosco na campanha “Fevereiro Consciente”, para seguir cuidando da 
saúde de todos e lutando contra a Covid-19. Baixe as peças da campanha, 
incentive o seu associado e vamos juntos: link 



 
 
post2 
A pandemia não acabou e precisamos seguir com os cuidados para uma rotina 
com segurança. Faça parte da campanha “Fevereiro Consciente” e vamos juntos 
pela saúde de todos! 

 
 
post3 
Uma onda de esperança chegou, mas não podemos relaxar nas medidas de 
segurança. Nossas atitudes podem comprometer o futuro, além dos números da 
pandemia, na volta às aulas e na saúde de todos. Faça a sua parte! 



 
 
post4 
Os esforços e cuidados com a Covid-19 não podem parar. Nossas atitudes são 
coletivas e podem impactar diretamente na retomada de atividades como a 
volta às aulas. Todos juntos, cada um cuidando de si mesmo e do próximo! 

 


