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 Porto Alegre, 24 de Dezembro de 2021.

Ofício Nº 243/21                 

AO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PRESIDÊNCIA
SR. CLÁUDIO COUTINHO – PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL

      

Senhor Presidente

O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, vem por

meio  deste  ofício  novamente  solicitar  esclarecimentos  sobre  a

possibilidade de venda do Centro de Treinamento da Serraria.

Em 17 de agosto deste ano, o SindBancários e a Federação

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro no Estado do

Rio  Grande  do  Sul  (FETRAFI-RS)  encaminharam  ofício  circular

conjunto  (Of.Circular  FETRAFI/RS/SG-122/2021),  solicitando

esclarecimentos  sobre  os  então  rumores  que  existiam  entre  os

funcionários do Banco sobre a realidade desta operação.

Considerando  a  manifestação  última  do  governador  do

estado, defendendo publicamente a inacreditável posição favorável a

um processo vindouro  de  privatização  de  nosso rentável,  sólido e

inestimável Banrisul;

Considerando  que  o  referido  ofício  ficou  tanto  para  a

FETRAFI quanto para o SindBancários sem resposta, e os referidos

rumores persistem entre os Banrisulenses; 

Reitaramos o pedido de esclarecimentos quanto à existência

ou não de intenção e processo de venda da Serraria.

https://brdocs.com.br/?chave-de-acesso=EFE68376
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Novamente  ressaltamos  a  importância  do  Centro  de

Treinamento da Serraria como referência a gerações de funcionários

do Banco, não apenas para atividades técnicas, mas também como

área  de  lazer  e  de  preservação  ambiental  permanente,  ainda

considerando o grande valor de mercado do imóvel que certamente

depauperará o Banco de uma área de treinamento e lazer dos seus

funcionários.

Evocando a tradição de lisura e transparência que sempre

norteou  a  gestão  de  nosso  inestimável  banco  público  gaúcho,

aguardamos  retorno  com  a  maior  brevidade  possível  sobre  esta

situação com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento apresentamos às nossas,

Cordiais Saudações.

   Luciano Fetzner Barcellos

   Presidente 
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