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Estimado(a) colega da Campanha Salve Seus Dados,
Avançamos para o quarto mês da nossa arrecadação e esse mês promete, hein!?
1. Primeiras publicações da agência de marketing
2. Elaboração da estratégia para persuasão de parlamentares junto com o assessor
parlamentar
3. Nova conta corrente exclusiva para a campanha
Reforçando o convite para a nossa live no próximo dia 09/02/2021, terça-feira, às 19
horas, onde apresentaremos a assessoria parlamentar, que será contratada neste
mês.
Precisaremos da ajuda de todos os colegas que se disponham a conversar com
parlamentares sob orientação estratégica do assessor que contratamos.
Nesse quarto mês temos novamente a meta de arrecadar R$ 45.000,00 a fim de
manter os pagamentos dos profissionais contratados e o andamento da campanha
conforme planejada.

Balanço final da arrecadação de janeiro
Nós todos estamos de parabéns. Obrigado a cada um que está junto conosco nessa
luta. Em janeiro, a nossa arrecadação seguiu forte, mas não atingiu a meta prevista.
Segue um resumo de toda a arrecadação da campanha:
NOVEMBRO/20

DEZEMBRO/20

JANEIRO/21

Meta

R$ 45.000,00

R$ 45.000,00

R$ 45.000,00

Valor arrecadado

R$ 47.376,90

R$ 41.760,65

R$ 38.817,27

105%

93%

86%

Arrecadação via Abaca$hi

R$ 19.196,66

R$ 12.783,18

R$ 10.096,44

Arrecadação via conta principal da ANED

R$ 28.180,24

R$ 28.977,47

R$ 27.905,83

-

-

R$ 815,00

Percentual atingido

Arrecadação via conta exclusiva campanha

Arrecadação bruta total da campanha até janeiro: R$ 127.954,82

Prestação de contas de janeiro
Em janeiro, pela primeira vez, a campanha começou a executar despesas. Portanto, a
partir de agora, sempre que virar o mês, traremos esse detalhamento financeiro da
campanha.
CAMPANHA SALVE SEUS DADOS
FLUXO DE CAIXA RESUMIDO

JANEIRO/2021
Conta principal ANED
Saldo disponível na conta principal da ANED em 31/12/2020

R$ 57.157,71

Contribuições de Janeiro

R$ 27.905,83

1o Pagamento à Agência de Marketing
Tarifas Bancárias
(A) Saldo disponível na conta principal da ANED em 31/01/2021

R$ -20.000,00
R$ -63,00
R$ 65.000,54

Conta exclusiva da Campanha
Saldo disponível na conta exclusiva da Campanha em 31/12/2020

R$ 0,00

Contribuições de Janeiro

R$ 815,00

(B) Saldo disponível na conta exclusiva da Campanha em 31/01/2021

R$ 815,00

Abaca$hi
Saldo disponível Abaca$hi

R$ 42.076,28

Taxa Abaca$hi (6%)

R$ -2.524,58

(C) Valor líquido Abaca$hi (descontando os 6% cobrados)

R$ 39.551,70

Saldo Total da Campanha (A + B + C) em 31/01/2021

Nova Conta Corrente Exclusiva da Campanha

R$ 105.367,24

Canais de doação
A PARTIR DE FEVEREIRO, os canais de doação mudam ligeiramente para:
Plataforma Abaca$hi em: https://abacashi.com/p/salve-seus-dados
Conta da ANED:
Banco do Brasil
Agência: 1569-5

Conta corrente: 34056-1 [nova conta exclusiva da Campanha]
CNPJ: 29.255.585/0001-72
ANED – Associação Nacional dos Empregados da Dataprev
PIX

Chave Pix: campanha.salveseusdados@gmail.com
O nome da conta permanece: Associação Nacional dos Empregados da Dataprev,
CNPJ: 29.255.585/0001/72
Na descrição irá constar: Campanha salve seus dados.

E quem cadastrou doações recorrentes para a conta principal da ANED?
Sugerimos que cancele essas doações recorrentes e refaça o procedimento
direcionando para a nova conta exclusiva citada acima (34056-1).
Isso vai diminuir bastante o nosso trabalho operacional na parte financeira do projeto.
Gratos pela compreensão.

Canais de informação
Acesse nosso site:
http://salveseusdados.com.br/campanha/
Receba notícias no canal de transmissão do Telegram:
https://t.me/joinchat/AAAAAEiWQ0xrk-wRuTC0-A
Esclareça suas dúvidas:
http://salveseusdados.com.br/perguntas-frequentes/
Para sugestões e demais esclarecimentos:
campanha.salveseusdados@gmail.com

Vamos lá! É tempo de ação e estratégia!
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