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 pelo telefone (85) 3255-7000.

Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste

18 a 22 de julho de 2011

IV Semana de Mobilização Por um Nordeste
Melhor e pela Valorização dos Trabalhadores
“A transformação de um longo amanhecer para
o País tem que ser obra inescapável
da força coletiva da sociedade brasileira”
Celso Furtado

A

Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB), entidade com 25 anos de lutas em defesa do fortalecimento do
BNB como indutor do desenvolvimento, da região e dos funcionários
do Banco do Nordeste vem a público, pelo quarto ano consecutivo, reafirmar suas bandeiras e convidar a
cada um dos brasileiros a se engajarem conosco nesta Semana de Mobilização Por um Nordeste Melhor e
pela Valorização dos Trabalhadores.
A IV Semana de Mobilização
possibilita a cada um de nós a pensarmos o que entendemos por desenvolvimento, que país queremos,
com que Nordeste sonhamos e qual
o papel das instituições oficiais – entre elas o BNB – e de cada um de nós
nessa construção coletiva de um
novo Brasil e de um novo Nordeste.

A AFBNB tem buscado participar
desse debate através da organização e socialização de documentos
com propostas concretas que podem contribuir para a redução das
desigualdades regionais e para a
elaboração de um plano de desenvolvimento nacional, com respeito
às peculiaridades regionais e busca de equidade, com justiça social.
Entre esses documentos está o livro
Por um Nordeste Melhor – proposta
de estratégias de desenvolvimento regional e a Carta Compromisso
com o Desenvolvimento Regional,
entregue à presidenta Dilma Rousseff e enviado a todos os governadores da região Nordeste.
Acreditamos e defendemos um
modelo de desenvolvimento inclusivo, sustentável, equânime e
solidário. Acreditamos e defendemos o Banco do Nordeste como

instrumento de desenvolvimento
da região, forte, respeitado e com
todas as condições necessárias ao
cumprimento de sua missão desenvolvimentista. Acreditamos e 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. Para isso, é fundamental a mobilização da sociedade no sentido de
cobrar democracia e ética nas Instituições Públicas, em especial no
BNB, e particularmente nas relações
de trabalho, como forma de valorizar os trabalhadores da Instituição
e garantir-lhes condições plenas de
apoiarem o desenvolvimento da região tendo em vista a necessidade
de transformação do ainda grave
quadro de indicadores sociais no
Nordeste.

Participe deste debate que também é seu!

Democracia e Ética nos Órgãos Públicos e no BNB, já!

