FUNDO SOCIAL
SATED-SP
AJUDE ESSA CAUSA
Informativo para doadores

SOBRE O FUNDO SOCIAL DE AJUDA PARA
ARTISTAS E TÉCNICOS
O primeiro efeito da pandemia de Covid 19 foi tornar mais grave a situação dos
trabalhadores do nosso setor que necessitariam, pela natureza intermitente do nosso
trabalho, manter reservas financeiras para seu sustento mínimo em época de “vacas
magras”.
Vivemos um forte desemprego no setor, o achatamento dos cachês, que expõe grande
parte dos profissionais à situação de miserabilidade e riscos de saúde.

. A atual diretoria do SATED SP tem feito todos os esforços para retomar a mobilização
para melhores condições de trabalho para toda a categoria, combatendo o desmonte
dos direitos trabalhistas e da segurança e saúde do setor cultural.
Infelizmente, as medidas de desmonte da luta sindical e
o passivo que temos nos dedicado a sanar, fragilizou
nossa entidade ao ponto de não contarmos com recursos
para compor um fundo de solidariedade .
Por isso, precisamos recorrer à histórica capacidade de organização dos artistas e
técnicos no enfrentamento coletivo das dificuldades. Juntos vamos sair desta.

VOCÊ SABIA?
ENTREGA DE CESTAS
Ao longo do ano de 2020 e 2021 o SATED -SP com
as doações recebidas e parcerias com várias
entidades distribuiu 2000 cestas (Duas mil) cestas
básicas , 800 máscaras , 1400 (Um mil e
quatrocentos) produtos de limpeza e higiene para
artistas e técnicos do Munícipio e do Estado de
São Paulo. Entregas feitas tanto por empresas de
transporte e artistas e técnicos da diretoria do
SATED-SP

COMO AJUDAR?

DOAÇÕES EM DINHEIRO PARA O FUNDO
SOCIAL DEVERÃO SER FEITAS PELO :
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0249
Operação: 003
C/C: 700440-0
Favorecido: Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos
de Diversões do Estado de São Paulo.
CNPJ: 62.494.174/0001-05
O (a) Doador (a) deverá encaminhar o comprovante do
depósito no e-mail: fundosocial@satedsp.org.br

DOAÇÕES PELO PIX:
O PIX do SATED-SP é o e-mail :
fundosocial@satedsp.org.br
Ou acesse o QRcode:

DOAÇÕES EM CESTAS
BÁSICAS DEVERÃO SER
FEITAS PELO :
O (a) doador (a) deverá encaminhar
e-mail: para :
fundosocial@satedsp.org.br
Ou entrar em contato no Whatsapp:
(11) 99164-0704

FALE CONOSCO
ENDEREÇO :
Av. São João, 1086 - Conj 401 - 4º andar
São Paulo
E-MAIL
fundosocial@satedsp.org.br

WHATSAPP
11 -991640704

