
Informativo especial nº 003 - 15/02/2011 

ABA CONCEDE MAIORES DESCONTOS NA CAMPANHA DE ANUIDADE 2011 

Todos sabemos que a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) sustenta-se fundamentalmente pela 

contribuição de seus associados. A viabilidade de novas iniciativas e o desenvolvimento das atividades propostas no 

programa da atual Gestão “Desafios Antropológicos” (2011-2012), dependem, assim, desses recursos arrecadados pela 

associação. Lançamos, para este fim, a Campanha Anuidade 2011.  

Contamos com a colaboração e o compromisso de todos os sócios, no sentido de cumprirem os prazos previstos 

e solicitamos a urgente atualização do pagamento das anuidades atrasadas, nos termos abaixo definidos.  

Lembramos que, segundo o Estatuto da ABA, em seu Artigo 10º, “Para gozar dos direitos da Associação, o 

associado deve estar quite com a Tesouraria”. O mesmo artigo, em seu Parágrafo Único, estabelece que “A inadimplência 

por 3 (três) anos consecutivos resultará na perda da condição de associado, tornando necessário novo processo de 

ingresso”.  

Categoria Valor da Anuidade  

2011 

Desconto até  

15/04/2011(*) 

Sócio efetivo R$ 200,00 (duzentos reais) R$ 150,00 

Sócio Pós-Graduando R$ 100,00 (cem reais) R$ 75,00 

Sócio Aspirante R$ 50,00 (cinqüenta reais) R$ 35,00 

Sócio Correspondente R$ 200,00 (duzentos reais) R$ 150,00 

 (*) Inclusive para as anuidades atrasadas. 

Formas de pagamento:  

1) à vista no cartão Visa ou Mastercard (será necessário informar à secretaria por telefone, 0xx (55) (61) 3307-3754, ou e-
mail, aba@abant.org.br, o número do cartão, código de segurança, data de validade, valor e nome completo); 

2) parceladas em até 6 vezes sem juros no cartão Visa ou Mastercard (será necessário informar à secretaria por telefone, 
0xx (55) (61) 3307-3754, ou e-mail, aba@abant.org.br, o número do cartão, código de segurança, data de validade, valor e 
nome completo); 

3) à vista por meio de Depósito Identificado no Banco do Brasil: 

Se você é cliente do Banco do Brasil e deseja fazer o Depósito Identificado utilize os terminais de auto-atendimento com 
teclado alfanumérico ou pelo acesso ao banco via internet (opção depósito identificado). 

Se você não é cliente do Banco do Brasil e deseja fazer o Depósito Identificado utilize o caixa de atendimento nas agências 
do Banco do Brasil munido do seu CPF, cheque ou dinheiro para depósito no valor estipulado. 

Será necessário informar: 

Identificador 1: CPF 
Identificador 2: Deixe em branco 
Identificador 3: Nome completo 
 
Os dados para realização do Depósito Identificado são: 
Banco do Brasil – 001 
Agência UnB - 3603-X 
Conta corrente – 31604-0 
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4) Pagamento em até 3 vezes com cheque(s) cruzado(s) e nominal(ais) à ABA enviado(s) para o endereço postal: Caixa 
postal 04491, CEP - 70904-970 Brasília/DF. 

Benefícios dos associados em dia com as anuidades: 

1. Um exemplar de cada livro publicado pela ABA, disponível em estoque, será distribuído gratuitamente em eventos ou 

mediante o pagamento de taxa de envio pelos correios.  

2. Descontos na aquisição de outros produtos da ABA.  

3. Descontos de 20% no valor das inscrições dos eventos apoiados e/ou promovidos pela ABA em 2011 (9ª RAM/Reunião 

de Antropologia do Mercosul, 3ª REA/Reunião Equatorial de Antropologia) 

4. Possibilidade de propor atividades - Grupos de Trabalho, Mesas-Redondas, Fóruns, Simpósios, etc. - por ocasião da 28ª 

RBA/Reunião Brasileira de Antropologia (benefício concedido exclusivamente aos sócios efetivos e correspondentes). 

5. Descontos em editoras estão em negociação e serão anunciados brevemente. 

6. Inserção no site da ABA de vídeos e fotos etnográficas, em particular as que receberam  o Prêmio Pierre Verger, com a 

autorização de seus autores [em construção]. 

7. Projeto editorial da ABA, com a inclusão de e-books em seu site [em elaboração]. 

Para correspondência: 
Caixa Postal 04491 
70.904-970 
Brasília, DF 

Associação Brasileira de Antropologia 
Departamento de Antropologia/ICS/UnB 
ICC Centro B1-349-65 
Campus Universitário Darcy Ribeiro 
70.910-900 Brasília, DF 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 

Logo do facebook   Acompanhe a ABA no Facebook 

Logo do Twwitter   Siga a ABA no Twitter 

 


