Carta aos clientes e usuários do Banrisul e ao povo Gaúcho

Porque nos mobilizamos e o que queremos
É comum as pessoas acharem que os bancários
trabalham pouco e ganham muito!
A verdade é que trabalhamos muito mais do que
parece e sem as condições necessárias. O salário mal
dá para cobrir as despesas com alimentação, educação,
transporte, aluguel, vestuário e saúde e muitos estão
endividados.
Por causa do ritmo de trabalho e da cobrança diária
com frequência adoecemos física e psicologicamente.
Por falta de tempo não conseguimos atender bem os

clientes.
A maioria de nós não tem certeza quanto ao futuro
profissional, pois a possibilidade de progredir na carreira
bancária não existe.
O banco só visa o lucro e não tem preocupação em
atender bem. Somos pressionados para vender seguros,
cartões de crédito e títulos de capitalização, empurrar
usuários não correntistas para os correspondentes
bancários e clientes de baixa renda para o auto
atendimento.

A diretoria do Banrisul não pode faltar com a palavra
e deve respeitar os trabalhadores e os clientes
O Banrisul não assinou o acordo da campanha salarial
de 2012, descumprindo o compromisso assumido com
seus empregados, gerando dúvidas, insegurança e
incerteza quanto ao futuro no Banco.
O quadro de carreira, luta antiga dos empregados,
não foi implantado pelo banco. A postura da diretoria
na comissão responsável por elaborar o novo plano de
carreira deixa claro que a diretoria não pretende corrigir
as injustiças históricas que existem no banco nem está

disposta a agir no sentido de aprimorar o atendimento
a seus clientes e ao povo Gaúcho.
Nossa mobilização e nossa luta é para que o Banco
cumpra com o combinado na mesa de negociação, trate
com respeito e dignidade seus empregados e atenda
melhor seus cliente e usuários!
Quem constrói a grandeza do Banco não pode ser
tratado com desrespeito, descaso e ameaças!
Exigimos respeito.

Por um Banco público que atenda os
interesses do povo do Rio Grande
Lutamos há muitos anos para que o Banrisul
desempenhe, efetivamente, um papel social.
Para isso o Banrisul deve ser o agente financeiro
responsável pela execução das políticas públicas do
estado do RS. O Banrisul deve ainda financiar pequenos
e médios agricultores e empresários, fomentando o
desenvolvimento econômico local e regional, e deve
assegurar serviços e apoio a todos os usuários, sem
discriminação, como uma das forma de garantir os
direitos básicos do cidadão.
Para isso o banco deve promover a humanização

do atendimento e assegurar a inclusão bancária à
população de baixa renda e melhorar o atendimento
dos atuais cliente.
O Banrisul deve, para ser considerado o banco dos
gaúchos, ter uma contabilidade social onde o lucro seja
equalizado com a prestação de serviço que atenda as
necessidades de todos, não só de alguns acionistas.
A propaganda do Banrisul diz que o banco é dos
gaúchos! O banco dos gaúchos deve atender as
necessidades de todos e não só atender as necessidades
e o lucro de alguns!

Um banco de todos é compromisso de todos!
Queremos seu apoio por um Banrisul melhor!
Funcionários do
Banrisul

