
Prezados associados e demais empregados do 
Banco da Amazônia, a Diretoria da AEBA tem 
atuado em várias frentes para garantir sempre 
mais respeito e valorização dos empregados do 
Banco como: qualificação e treinamento, 
proposituras de iniciativas à CASF e à CAPAF, 
visando ampliar os direitos dos beneficiários, 
oferecimento de convênios e serviços, defesa 
jurídica dos associados em todas as áreas 
judiciais, orientações sobre diversos temas aos 
associados, entre outras

Como uma das partes mais importantes que 
integram nossa proposta de trabalho, queremos 
destacar a Participação da AEBA nas CAMPANHAS 
SALARIAIS e a contribuição da AEBA no processo 
de GREVE – por entendermos que se trata de um 
momento decisivo em que podemos sim 
solucionar problemas por meio da luta coletiva.

Por entendermos que com a luta coletiva 
podemos sim conquistar mais direitos a Diretoria 
da AEBA não mede esforços na campanha 
salarial.

Contribui na preparação das pautas;
Contribui na mobilização através de 
informação tempestiva e de qualidade.
Contribui na organização da GREVE em 
todos os estados;
Prepara materiais que são enviados a 
todas as unidades;
Participa e ajuda na orientação das 
mesas de negociação;

Terça-feira, 28 de outubro de 2014

Ajude a AEBA a ajudar você!

AEBA pede contribuição 
para a Campanha Salarial. 

Nossa contribuição e participação nas 
Campanhas Salariais são diretrizes de campanha 
que estamos cumprindo e são também decisões dos 
fóruns da associação, como Encontros Nacionais, 
Reuniões de Representantes e encontro da 
Diretoria Plena. Porém, mesmo que tenhamos uma 
participação às vezes decisiva, nossa associação 
não é um Sindicato Nacional e por isso, não 
recebemos recursos do Desconto Assistencial.

Em razão disso, para ajudar a cobrir as despesas 
da GREVE, a AEBA solicita aos empregados 
associados ou não, uma contribuição voluntária de 
R$ 10,00 – nossas finanças estruturais estão solidas, 
mas essa contribuição poderia, se todos 
contribuírem, cobrir todas as despesas da GREVE e 

preparar o nosso caixa para a próxima Campanha 
Salarial.

Pedimos que todos contribuam, mas façam isso 
apenas se concordam que a AEBA é merecedora do 
seu apoio. Para quem desejar contribuir, deposite 
R$ 10,00 na Contra Corrente: 070.000-1 Ag: 007-8 - 
Belém Centro.

Ajude a AEBA a fortalecer cada vez mais a nossa 
Campanha Salarial.

Contribua com o Fundo para a Campanha Salarial 
com R$ 10,00, trata-se de um valor pequeno, mas 
fará uma enorme diferença para nossa luta 
coletiva.

 070.000-1
 007- 8 - Belém Centro

 R$ 10,00
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