A Associação dos Funcionários do BNB
(AFBNB) foi criada em fevereiro de 1986,
no esteio da redemocratização do País.
Sua missão é defender os interesses de
seus associados nas relações de trabalho
com o BNB; trabalhar pelo desenvolvimento do Nordeste, por meio do combate às desigualdades sociais e atuar na preservação do BNB, enquanto indutor do
desenvolvimento nordestino. Para saber
mais, entre em contato conosco: www.
afbnb.com.br ou (85) 3255-7000.

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

V Semana de Mobilização da
AFBNB - 16 a 20 de julho/2012

5ª Semana de Mobilização Por um Nordeste
Melhor e pelo Direito dos Trabalhadores

A

Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB), entidade com 26 anos de lutas pelo fortalecimento
do BNB enquanto indutor do desenvolvimento da região e pela valorização dos trabalhadores, pelo quinto
ano consecutivo, reafirma suas bandeiras e convida
cada um dos funcionários a
se engajarem conosco nesta
Semana de Mobilização Por
um Nordeste Melhor e pelo
Direito dos Trabalhadores,
por ocasião do aniversário
de 60 anos do BNB, na certeza da imprescindibilidade
da instituição, fomentadora
ao desenvolvimento sócioeconômico da sua área de
atuação.
A Semana de Mobilização
é um instrumento dos trabalhadores do BNB que, por
meio do representante da
AFBNB, possibilita a reflexão
importante e necessária à
nossa instituição, especialmente diante da conjuntura
que vivenciamos: o que entendemos por desenvolvimento? Que país queremos?
Com que Nordeste sonhamos? Qual o papel das instituições oficiais de desenvolvimento – entre elas o BNB? Que futuro queremos para
o nosso Banco? O que cabe a cada um de nós nesse processo coletivo? Como podemos melhor atuar de forma
que os recursos públicos estejam a serviço do desenvolvimento social insersivo? Como os funcionários devem
se comportar diante de identificação de procedimento
equivocado nos negócios no BNB?
A AFBNB tem buscado participar e incentivar esse
debate através da organização e socialização de documentos com propostas concretas que podem contri-

buir para a redução das desigualdades, assim como na
elaboração de um plano de desenvolvimento nacional,
que respeite as peculiaridades regionais e busque a
equidade, com justiça social.
Ao mesmo tempo, a entidade tem reproduzido a
necessidade de transparência,
democracia e ética nos negócios
e nas relações de trabalho no Banco, como forma de resguardar a
instituição e preservá-la de interesses outros, que não os previstos no objeto de sua constituição.
Defendemos o Banco do Nordeste como instrumento de desenvolvimento da região, forte,
reconhecido, sólido e com as
condições necessárias ao cumprimento de sua missão desenvolvimentista; defendemos funcionários do BNB valorizados, respeitados, em condições dignas de
trabalho e com direitos assegurados e garantidos para que possam
executar suas tarefas em prol do
desenvolvimento nordestino.
Por isso convidamos todos à
participação, visando à união de
esforços para nos mobilizarmos
no sentido da democracia e ética
nas instituições públicas, em especial no BNB, e particularmente
nas relações de trabalho, como forma de valorizarmos
os trabalhadores do Banco e garantirmos condições
plenas de luta pelo desenvolvimento da região, tendo
em vista a necessidade de erradicação das desigualdades e de transformação do ainda grave quadro de indicadores sociais no Nordeste.
Por um BNB forte!
Por um Nordeste Melhor!
Pela valorização dos trabalhadores!

