
              

 

2 de outubro de 2017 

Sra. Denise T. G. de Vellasco 
Coordenadora, Departamento de Assuntos Exteriores (International Affairs Office, SAIN) 
Ponto de Contato Nacional para as Diretrizes OCDE no Brasil 
COPOL-SUREC, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco “O”, Edifício Órgãos Regionais, 
10º andar, sala 10004, CEP 70.079-900 – Brasília, DF, Brasil. 

Prezada Sra. De Vellasco: 

Escrevemos como representantes de cerca de 500.000 trabalhadores do Serviço Postal dos 
EUA. Escrevemos em solidariedade a mais de 115.000 trabalhadores postais do Brasil que 
parecem ter sido vítimas de fraude e má conduta pelo BNY Mellon Bank DTVM. Estes 
colegas brasileiros, que pertencem a sindicatos afiliados, assim como os nossos sindicatos, 
ao UNI Global Union, nossa federação de sindicatos, nos procuraram em busca de 
assistência. Escrevemos a vocês em nome deles. 

O fundo de previdência dos trabalhadores brasileiros, Postalis Instituto de Previdência 
Complementar (“Postalis”), moveu uma ação judicial no Brasil contra a BNY Mellon DTVM, 
afiliada da BNY Mellon de Nova York, alegando séria fraude que causou perdas de cerca de 
US$1,5 bilhão entre 2011 e 2015. A ação também acusa a subsidiária da DTVM de 
sobrecarregar o fundo de previdência com despesas excessivas, cobranças excessivas de 
taxas, e de violar quatro princípios fundamentais das Diretrizes da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Empresas Multinacionais, que se 
aplicam à BNY Mellon e demais empresas nos EUA. 

Postalis também é representado por advogados dos EUA e do Brasil. Escrevemos para 
solicitar   encarecidamente sua atenção a este caso, e que se reúna com os representantes 
do Postalis sobre este assunto. Caso sejam provadas, as ações da BNY Mellon em relação 
ao Postalis não somente deverão ser punidas pelos sistemas legais dos EUA e do Brasil, mas 
também deverão ser responsabilizadas pela OCDE através de suas Diretrizes para Empresas 
Multinacionais. Solicitamos encarecidamente que trate deste assunto de forma 
contundente.  

Atenciosamente, 

Fredric V. Rolando 

  
Presidente 
Associação Nacional de 
Carteiros 
(National Association of 
Letter Carriers)

Mark Dimondstein 

 
Presidente 
Sindicato dos Trabalhadores 
Postais dos EUA  
(American Postal Workers 
Union)

Paul Hogrogian 

  
Presidente 
Sindicato Nacional dos 
Funcionários dos Correios 
(National Postal Mail 
Handlers Union)


