
Não caia nessa
m plano de cargos e salários feito por Uuma empresa estrangeira arquitetado a 

portas fechadas. Não houve conversa 

com os(as) trabalhadores(as) e, pelo visto, nem 

com os gestores do banco porque ninguém 

consegue explicar direito os “bene�cios” do tal 

plano.

Não conseguem explicar porque não há 

bene�cios para quem aderir. O plano foi imposto 

em paralelo às negociações da campanha salarial 

e muito mal recebido pelos(as) Banrisulenses. 

Todos(as) estão desconfiados, e com razão.

A verdade é que ele faz parte de um pacote 

contratado pela atual gestão para “padronizar”o 

Banrisul. Enquadrá-lo num modelo de mercado 

que não combina com a natureza do nosso 

banco. A consultoria é a mesma empresa que fez 

a reestruturação do sistema de avaliação. Todo 

mundo lembra bem. Querem encaixar o Banrisul 

em um modelo privado de negócio. Estão 

preparando o banco para a venda. Modelo 

privado só pensa em lucro. E lucro significa meta. 

Modelo privado privilegia a meritocracia. E este 

é justamente o pano de fundo deste plano. 

Acaba com a ascensão por tempo de carreira. 

Ascensão agora, só para indicados… e no final, 

mesmo estes podem perder tudo num canetaço.

Desde que o plano foi divulgado, o movimento 

sindical está correndo atrás de informação. A 

pergunta que fazemos é: por que agora, 

justamente, no final desta gestão? No apagar das 

luzes querem desestruturar a carreira dos(as) 

Banrisulenses. A eles não interessa valorizar 

tempo de casa porque em banco privado, 

funcionário não fica tanto tempo. 

Ano que vem tudo vai mudar. Por isso mesmo, 

o movimento sindical orienta que ninguém faça 

adesão ao plano. Não caia nessa. O abismo é 

muito mais profundo do que a imagem mostra. 

Estamos analisando juridicamente todas as 

possibilidades. E diferentemente, da atual 

gestão, vamos avisar vocês.

Cargos e Salários pra quem mesmo?
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Gaúchos e gaúchas definirão, 
em poucos dias, o rumo do 
RS e de um dos nossos 

maiores patrimônios públicos. 
Mesmo no topo dos bancos mais 
rentáveis do país, o Banrisul está em 
perigo. Na contramão do que quer a 
população,  grande parte  dos 
candidatos ao governo do estado 

mostram, na verdade, a falta de 
compromisso com o banco dos 
gaúchos.

Dois candidatos se posicionaram 
claramente a favor da venda: 
Eduardo Leite (PSDB) e Ricardo 
Jobim (Novo). Leite, inclusive, não 
priva�zou o banco porque deixou o 
governo antes. Luis Carlos Heinze 

(PP) e Onyx Lorenzoni (PL) u�lizam 
subterfúgios para condicionar a 
venda. Ambos afirmam que não 
venderiam o Banrisul na atual 
c ircunstância,  mas em outras 
ocasiões já se declararam a favor da 
venda. O ex-ministro de Bolsonaro e 
deputado federal Onyx, inclusive, 
defendia a priva�zação do Banco 

Meridional do Brasil, o segundo 
banco entregue aos banqueiros, em 
1997, após longa resistência dos 
bancários e da sociedade gaúcha.

Já os candidatos Edegar Pre�o 
(PT), Vieira da Cunha (PDT), Vicente 
Bogo (PSB), Roberto Argenta (PSC) e 
Rejane de Oliveira (PSTU) declararam 
que apoiam o Banrisul público.

Gaúchos querem 
Banrisul Público
Candidatos priva�stas vão na contramão da vontade do povo

Em 2021, a bancada governista 
da Assembleia Legisla�va 
aprovou a PEC 280, que 

re�rou da Cons�tuição Estadual a 
obrigatoriedade da realização de 
p l e b i s c i t o  p o p u l a r  p a r a  a 
priva�zação do Banrisul, Corsan e 
Procergs. Ou seja, preparou o 
terreno para o próximo governador 
vender o banco sem consultar a 
opinião da população.

Portanto, além de pesquisar o 
perfil e o histórico dos candidatos ao 
governo do Estado, é preciso atenção 
com quem postula uma vaga no 
parlamento gaúcho. Afinal, qualquer 
decisão sobre as empresas públicas 
passa pela aprovação dos deputados 
e deputadas.

28 motivos 
pelos quais você 

pode perder o seu emprego
Basta maioria simples na Assembleia Legisla�va (28 votos) 

para que o banco seja entregue à inicia�va privada.

E l e s  v o t a r a m  c o n t r a  o s 
interesses dos banrisulenses e 
de todos os gaúchos. Se 

dependesse destes 33 deputados 
estaduais, o Rio Grande do Sul 
p e r d e r i a  i n v e s � m e n t o s  e m 
habitação, produção de alimentos, 
c u l t u r a  e  e s p o r t e ,  e  v o c ê , 
trabalhador do Banrisul, perderia o 
seu emprego.

Com o voto desses 33 deputados 
na PEC 280, o Banrisul pode ser 
vendido sem ouvir o que a população 
gaúcha pensa. E fizeram assim, 
justamente porque sabem que a 

maioria dos gaúchos é contra a 
entrega do banco à inicia�va privada.

Com a proximidade do dia 02/10, 
primeiro turno das eleições de 2022, 
o  S i n d B a n cá r i o s  e  Fet rafi - RS 
decidiram refrescar a memória da 
categoria. Nas fotos você confere os 
deputados que são candidatos à 
reeleição e votaram a favor da 
ex�nção do plebiscito popular para 
venda do Banrisul, da Corsan e 
P r o c e r g s .  S e  r e t o r n a r e m  a o 
parlamento, serão eles, mais uma 
vez, que decidirão o futuro do 
Banrisul.

*Segundo pesquisa do Ipec (TRE-RS, sob o número RS-07668/2022) no Rio Grande do Sul, 
49% dos entrevistados se declararam contra a venda do banco público, ante 28% de pessoas favoráveis. 
Outros 9% disseram que não são favoráveis nem contrários, 
enquanto 15% disseram que não sabem ou não responderam à questão.

PEC 
280

Porto Alegre, 26 de setembro de 2022
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Veja quem votou pela aprovação da PEC 280 
que facilita a venda do banrisul
É hora de votar em quem está realmente preocupado com o futuro do povo gaúcho

Porto Alegre, 26 de setembro de 2022

Kelly Moraes Sim Aloísio Classmann Sim

Paparico Bacchi Sim Dirceu Franciscon Sim

Gaúcho da Geral Sim

Ernani Polo Sim

Frederico Antunes Sim

Issur Koch Sim

Sérgio Turra Sim

Beto Fan�nel Sim

Carlos Búrigo Sim

Clair Kuhn Sim

Adolfo Brito Sim

Gilberto Capoani Sim

Vilmar Zanchin Sim

Dalciso Oliveira Sim

Any Or�z Sim

Fábio Ostermann Sim

Giuseppe Riesgo Sim

Faisal Karam Sim

Fran Somensi Sim

Sergio Peres Sim

Mateus Wesp Sim

Pedro Pereira Sim

Neri, o carteiro Sim

Zilá Breitenbach Sim

Rodrigo Maroni Sim

Elizandro Sabino Sim Marcus Vinícius Sim

*Os deputados 
Sergio Turra, 

Dalciso Oliveira, 
Franciane Bayer, 

Fábio Ostermann, Eric Lins, 
Any Or�z, Tenente Coronel Zucco 

e Vilmar Lourenço 
concorrem à Câmara Federal.Vilmar Lourenço Sim

Tenente Coronel Zucco Sim

Franciane Bayer Sim

Eric Lins Sim
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E X P E D I E N T E

Mudança no estatuto restringe 
participação nas eleições

Porto Alegre, 26 de setembro de 20224

Desde julho, o movimento sindical tenta suspender a 

alteração no Estatuto Social da Fundação Banrisul. 

O Conselho Delibera�vo aprovou em junho uma 

mudança que, na verdade, restringe a par�cipação de 

candidatos a cargos dire�vos na eleição. Na avaliação do 

SindBancários e da Fetrafi-RS, se restringe par�cipação, fere 

a democracia, e portanto, a mudança é ilegal. Temos 

insis�do em negociar com a direção da Fundação, mas sem 

sucesso. Se a negociação con�nuar emperrada, não restará 

outra alterna�va senão a judicialização do tema. 

O movimento sindical quer garan�r que nenhum direito 

seja suprimido dos(as) Banrisulenses.

       Inclusão de vedação à par�cipação nas eleições

aos cargos estatutários de candidato que tenha 

demanda judicial cujo objeto seja conflitante com 

a natureza, finalidade e princípios da Fundação.

        Inclusão de exigência de formação em nível

superior aos integrantes do Conselho Delibera�vo 

e Fiscal.

        Inclusão de requisito de cer�ficação por en�dade 

de reconhecida capacidade técnica para o exercício 

de mandato nos órgãos estatutários.

        Inclusão de condição de par�cipação dos

candidatos a diretores em um processo sele�vo prévio

não previsto em lei.

Confira você as mudanças 

http://nivio@phoenixeventos.com.br

