CARTA ABERTA À DIREÇÃO DO BNDES

Concretizamos, em 03 de agosto de 2020, a primeira fase da nossa Campanha
Salarial, com a aprovação da Minuta e a eleição dos representantes do
funcionalismo para representar os interesses dos trabalhadores, ao lado da
CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e
Sindicatos, numa assembleia com participação recorde neste período da
campanha, demonstrando toda importância que o processo negocial tem para
todos no corpo funcional do BNDES.
Todas as mesas de negociações, sejam da FENABAN, sejam dos bancos
públicos, estão funcionando como sempre, onde as partes buscam soluções
em mesa de negociações sem a interferência da Justiça do Trabalho, por
entenderem que os nossos destinos e decisões são resolvidos
democraticamente e tão somente pelos trabalhadores.
Com o veto do governo a ultratividade, que daria mais tempo e tranquilidade
para chegarmos a um bom termo em mesa negocial, estamos premidos pelo
tempo. Neste sentido, as entidades representativas dos trabalhadores urgem à
Administração do BNDES que aceite na íntegra a composição da mesa de
negociação definida pelas entidades sindicais, que contam com a participação
de empregados do BNDES legitimamente eleitos pelo corpo funcional na última
assembleia do dia 03 de agosto, para que possamos iniciar o processo de
negociação do Acordo Coletivo Trabalho dos Funcionários do BNDES –
ACT/BNDES.
Reafirmamos que prezamos pelos valores de respeito mútuo defendidos pelas
partes em diversas vezes neste processo e reconhecemos que esses valores
são essenciais para o bom diálogo à mesa, fundamentais para a busca de uma
solução negocial.
Neste sentido, a CONTRAF reafirma a importância da adequada condução dos
diálogos e da boa-fé negocial, respeitando a independência das partes e se
coloca como fiadora desse compromisso, em nome de todos os integrantes da
parcela em mesa que representa os interesses dos trabalhadores do sistema
BNDES.
Saudações Sindicais,
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
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