
Conquistar apoio parlamentar suficiente para 
impedir as privatizações da Dataprev e do 
Serpro.

Nosso objetivo

A campanha deve durar até 
que a questão das privatizações 
da Dataprev e do Serpro seja 
encerrada ou que o 
financiamento para a 
campanha não seja suficiente 
para mantê-la.

Como pretendemos atingir nosso 
objetivo

Duração da campanha

A meta mensal para custeio da campanha é 
de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
Você pode colaborar mensalmente ou efetivar 
doações que sejam equivalentes a 12 (doze) 
contribuições mensais.

Meta mensal de arrecadação

Vídeos sobre a campanha

Obter acompanhamento dos 
trâmites no Executivo e 
Legislativo e aumentar a 
atuação dos parlamentares 
em defesa das empresas.


Contratação de assessoria 
estratégica e parlamentar
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Influenciar a opinião pública 
através das mídias sociais, 
alcançando inclusive a mídia 
jornalística, influenciadores 
digitais e parlamentares.

Participar de reuniões com 
parlamentares, em especial 
líderes de partidos, para 
apresentar os riscos da 
privatização e obter apoio em 
defesa das empresas.

Contratação de uma agência 
de marketing

Reuniões com parlamentares

Influenciando a opinião 
pública a favor da 

DATAPREV e do  
SERPRO públicos

Campanha iniciada!

Ver Vídeo no YouTube

Convocação para TODOS os 
trabalhadores e amigos da 
Dataprev e do Serpro. 

Ver Vídeo no YouTube

Léo Santuchi (Presidente da 
ANED) 

Ver Vídeo no YouTube

ANED Campanha de 
Marketing  

FINANCIAMENTO COLETIVO

https://abacashi.com/p/salve-seus-dados

Nossa campanha será realizada através de 
financiamento coletivo, por meio da vaquinha 
virtual Abaca$hi ou transferência/depósito em 
conta bancária do Banco do Brasil.

Contribua pelo meio que for mais 
conveniente para você!

Realize uma contribuição por mês ou 
cadastre contribuições recorrentes 
(contribuições mensais automáticas).

Realize depósito ou transferência 
bancária para a conta da ANED.

Agência: 1569-5 
Conta corrente: 27.211-6 
CNPJ: 29.255.585/0001-72 
ANED - Associação Nacional dos 
Empregados da Dataprev

Dúvidas ou Sugestões?
Envie uma mensagem pra gente! 

http://salveseusdados.com.br/

campanha.salveseusdados@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=0GkdXHo-rng&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=TWU6Ew5t2kI
https://www.youtube.com/watch?v=uHqWJ2qPHTA
https://abacashi.com/p/salve-seus-dados
http://salveseusdados.com.br/

