Banrisul está preparado para atender os veranistas do litoral gaúcho e catarinense
(Site RS Virtual - ed. 14.12.2007)
O Banrisul participará amanhã (15), da abertura do Verão Legal RS, ação do Governo
do Estado que vai prestar serviços públicos aos veranistas. O Verão Legal RS terá dois
eventos de lançamento, que acontecerão às 10h, em Capão da Canoa, com a presença do
vice-presidente do Banco, Rubens Bordini, e, às 15h, na praia do Cassino, em Rio
Grande. O Banrisul estará nas duas Casas de Governo (Capão da Canoa e Cassino) com
caixas convencional e eletrônico.
O Banrisul já está preparado para receber os veranistas das praias gaúchas e
catarinenses, garantindo o atendimento bancário e todo o conforto e facilidade aos
clientes, que terão uma ampla rede de atendimento com mais de 100 pontos, entre
agências e caixas eletrônicos instalados em shoppings, supermercados, farmácias,
lotéricas, postos de combustível, entre outros locais.
Além disso, vários estabelecimentos comerciais conveniados à rede Banrisul
Correspondente prestarão serviços de saques, depósitos e pagamento de contas. Ainda,
para melhor servir os seus clientes, as agências de Torres, Arroio do Sal, Capão da
Canoa, Xangri-Lá, Imbé, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal e Cassino terão horário
de atendimento ampliado, das 9h30min às 15h, a partir de segunda-feira (17/12) e se
estendendo até 29 de fevereiro de 2008.
Os clientes do Banrisul poderão se divertir com a visita do Banricomprinhas, boneco
que representa o produto Banricompras. Ele visitará restaurantes e estabelecimentos
para distribuir brindes aos clientes do Banrisul que apresentarem o cartão bancário no
local. O Banricompras estará presente em mais de 2,4 mil estabelecimentos comerciais
gaúchos e catarinenses.
Os veranistas que vão para Santa Catarina têm agências e pontos eletrônicos
(equipamentos de auto-atendimento instalados em estabelecimentos comerciais) do
Banrisul em Florianópolis (Centro, Rodoviária, Beira-Mar, Canasvieiras, Jurerê
Internacional, Lagoa da Conceição, Ponta das Canas, Praia do Campeche e Praia dos
Ingleses), Araranguá, Balneário Camboriú, Bombinhas, Brusque, Canasvieiras,
Criciúma, Garopaba, Itapema (Meia Praia), Laguna, Praia da Pinheira e Tubarão.
Paradouro Banrisul - Mas como nas férias o bom mesmo é descontrair, o Banco vai
instalar em várias praias do Estado o tradicional Paradouro Banrisul para proporcionar
diversão às pessoas que poderão exercitar-se no muro de escalada e, após escalar o
Paredão Banrisul, participarem da roleta de brindes. O Paradouro estará nas praias de
Pinhal, de 10 a 13 de janeiro; Cidreira, de 17 a 29 de janeiro; Tramandaí, de 30 de
janeiro a 5 de fevereiro; Torres, de 13 a 18 de fevereiro e Capão da Canoa, de 20 a 29 de
fevereiro.

