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Enfim, são diversas as questões que precisamos 
fazer avançar na mesa de negociação, mas que se 
ficarmos esperando a “boa vontade” da Diretoria 

do Banco, nada vai acontecer. 

Nossa proposta é que os Sindicatos convoquem 
assembleias e definam um calendário de 

mobilização a começar pelo dia 14 de setembro, dia 
em que podemos fazer manifestações em todos os 

estados. 

	mês	de	agosto	está	 terminando	e,	até	o	omomento,	não	se	vê	a	movimentação	dos	
bancários	para	uma	campanha	por	pautas	

especı́�icas.	 A	 assinatura	 do	 acordo	 de	 dois	 anos	
revelou-se	 um	 equıv́oco,	 uma	 vez	 que	 os	 Bancos	
aproveitaram	esse	ano	sem	campanha	salarial	para	
promover	uma	onda	de	reestruturações.

Mas	o	fato	de	já	haver	uma	acordo	assinado	não	
encerra	o	problema.	Embora	já	esteja	de�inida	uma	

os pontos principais dessa campanha:

pelas pautas específIcas! 
Temos que fazer Campanha

Saúde - O problema do financiamento da assistência à 
saúde é par�cularmente grave no Banco da Amazônia – a 
polí�ca abstencionista da Diretoria do Banco deixa os 
empregados pra�camente sozinhos na obrigação de 
garan�r assistência à saúde de qualidade – Por isso, é 
preciso fazer uma campanha por PARIDADE JÁ!

PCCS - Exigir do Banco a reabertura das negociações em 
torno do PCCS, transparência na discussão, possibilidade 
de propor mudanças e alterações e um calendário efe�vo 
de implantação. Bem como a inclusão do Quadro de Apoio.

REESTRUTURAÇÃO – Exigir do Banco a garan�a de 
INCORPORAÇÃO da Função Comissionada para todos os 
empregados que perderem a função no processo de 
reestruturação e que já tenham completado dez anos de 
função comissionada. 

PONTO ELETRÔNICO – Exigir da Diretoria do Banco a 
imediata implantação do novo sistema de ponto eletrônico 
que interrompe o trabalho após o término da jornada. 

polıt́ica	de	reajuste	(In�lação	=	1%)	ainda	temos	uma	
série	de	pontos	a	serem	debatidos	com	vistas	a	uma	
solução.

Por	isso,	a	AEBA	está	propondo	que	as	entidades	
possam	 se	 unir	 em	 torno	 de	 UMA	 PAUTA	 DE	
REIVINDICAÇA�O	DE	QUESTO� ES	ESPECI�FICAS	que,	no	
caso	 do	 Banco	 da	 Amazônia,	 são	 tão	 ou	 mais	
importantes	que	a	remuneração.	

Sugerimos	uma	CAMPANHA	POR	DIREITOS!

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO E LÍNGUA 
ESTRANGEIRA – Exigir da Diretoria do Banco a 
ampliação dos programas de pós-graduação e língua 
estrangeira que estão cada vez mais restritos.  

LATERALIDADE – Exigir a suspensão da Lateralidade 
nos estados do Tocan�ns e Mato Grosso – os únicos que 
ainda sofrem com essa medida. 

CHAMADA DOS CONCURSADOS – A chamada dos 
concursados está muito lenta, precisamos que seja mais 
célere, pois as agências estão em situação precária em 
termos de pessoal. 

REAVALIAÇÃO DA TAXA DO CHEQUE SALÁRIO 
– Elaboração de um novo plano de REESTRUTURAÇÃO de 
dívidas com a redução da taxa do CHESAL.
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