ENFRENTE RS Contribuição à Conferência Estadual dos Bancários RS
Resolução sobre BANRISUL,
Esta resolução tem por objetivo contribuir para o debate a cerca dos ataques desferidos
contra o banco público dos gaúchos. Se aprovada, após receber eventuais contribuições,
deverá ser enviada para debate no Encontro Nacional dos Banrisulenses, em setembro
proximo.

A 23ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS/AS BANCÁRIOS/AS DO RS resolve:
Considerando os ataques às empresas públicas em todas as esferas, com evidente
prejuízo ao emprego, à cidadania e à sociedade em si, com entrega de patrimônio por
valores vis.
RESOLVE pela manutenção permanente de campanhas em defesa do Banrisul público e
pelo combate atento a toda forma de desmonte, precarização e venda de empresas do
grupo ou ações;
Considerando a negativa do banco em fornecer EPIs comprovadamente mais efetivas na
proteção contra o risco biológico (máscaras PFF2), o abandono das estratégias de
revezamento de equipes e agendamento de clientes,
RESOLVE pelo estabelecimento de medidas claras de prevenção e proteção dos
empregados contra a Covid-19, prezando pela saúde integral destes, com o
fortalecimento da mesa específica;
Considerando a existência de inúmeras agências cujo dimensionamento não é cumprido
por falta de pessoal, o que redunda em dificuldades no atendimento, no
descontentamento da sociedade e afeta a imagem do banco,
RESOLVE pela necessidade de chamamento de concurso público imediato para o
preenchimento das vagas existentes;
Considerando as reiteradas alterações havidas no regramento das remunerações
variáveis, que tornaram inviável o atingimento destas para a imensa maioria dos colegas
plataformistas e operadores, bem como redução expressiva nos valores percebidos por
aqueles funcionários que receberam as mencionadas remunerações, o que implica em
efetiva redução da renda dos banrisulenses,
RESOLVE pela oportunidade de clara regulamentação das remunerações variáveis e
gratificações do banco.

Considerando as inúmeras demissões ex-ofício que tem ocorrido no Banrisul, com isso
inquietando o quadro, pois as pessoas ja´não tem mais certeza de como proceder,
gerando no quadro medo e insegurança para trabalhar.
RESOLVE, utilizar por todos os meios, ações que aplaquem essas ações do banco sobre
seus empregados.
Porto Alegre, agosto de 2021.

