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Balanço Final - Arrecadação de Julho
META ALCANÇADA!
Neste último mês de julho, nosso 9º mês de arrecadação, conseguimos um
total de R$ 44.862,30 arrecadados para a campanha, valor bem
próximo a 100% da meta.
Agradecemos a todos que se engajaram, contribuíram e
compartilharam. Destacamos também a doação do SINDPD-SP, de mais
de R$ 9.000,00, que foi essencial para alcançarmos a meta neste último
ciclo. Nossa campanha segue forte, e os resultados são cada vez mais
positivos graças à nossa união e dedicação!
O ciclo de agosto já está ativo. Não deixe de fazer parte da campanha.
Continue apoiando!
Converse com os colegas, reforce a importância da nossa causa, da
contribuição mensal e compartilhe os materiais da campanha.
Estamos com um site novo com muito conteúdo informativo, estratégico e
de conscientização sobre a importância de mantermos a Dataprev e
Serpro públicos.
#SalveSeusDados
Confira abaixo o balanço da campanha atualizado.
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Segue o resumo da arrecadação da campanha nos últimos 3 meses:
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Prestação de contas de Julho
Como de costume, segue o detalhamento financeiro da campanha:

Saldo total (A + B + C) em 31/07/2021:
R$ 151.915,91

* Tirinhas do SuperDados:
Como consta no fluxo financeiro, já iniciamos o trabalho criativo com uma equipe de
cartunistas e em breve começaremos a publicar as tirinhas do SuperDados.
https://mailchi.mp/salveseusdados/prestacao-de-contas-julho?e=[UNIQID]
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Esse foi o terceiro mês que não pagamos os R$ 5.000,00 da verba de impulsionamento à
agência, devido à não necessidade, já que tínhamos um saldo disponível.
A partir de agosto voltaremos a fazer esse pagamento, já que a verba disponibilizada
anteriormente já foi usada nas campanhas.

Vamos em frente

A campanha #SalveSeusDados chegou ao 10º mês de contribuição! A luta
contra a privatização da Dataprev e do Serpro continua. Agora estamos na
arrecadação de agosto. Novamente, a nossa meta é de R$ 45.000,00.
Esse dinheiro será utilizado para o pagamento do trabalho que os
profissionais contratados farão no mês de outubro.

Canais de doação

https://mailchi.mp/salveseusdados/prestacao-de-contas-julho?e=[UNIQID]

4/6

27/09/2021 19:47

Prestação de contas - Junho/2021

Subscribe

Past Issues

Translate

Todos os links da campanha #SalveSeusDados

Qualquer dúvida ou sugestão, não deixe de entrar em contato.
contato@salveseusdados.com.br

Continuem se cuidando contra o coronavírus!
Vamos unir forças e manter os protocolos de saúde e distanciamento para
evitarmos mais perdas tão dolorosas.

NÃO AGLOMERE - LAVE SEMPRE AS MÃOS - USE MÁSCARA
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