Banrisul recebe Prêmio Top Ser Humano 2007 (Site do Estado e RS VIRTUAL - ed. 11.09.2007)
O Banrisul recebe, nesta quarta-feira (12), o Prêmio Top Ser Humano 2007 da Associação Brasileira
de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul (ABRH-RS). Apremiação é pelo case Querer, conhecer
e envolver: uma receita de sucesso, que mostra as atividades da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) do Edifício-Sede do Banrisul, localizado na rua Caldas Júnior, 108, no Centro de
Porto Alegre. A entrega do prêmio será no Grêmio Náutico União Alto Petrópolis, às 20h.
Para o presidente do Banco, Fernando Lemos, a conquista do Top Ser Humano é o reconhecimento
de um dedicado trabalho voltado para a qualidade de vida dos funcionários da instituição. 'Se o
Banrisul é, hoje, um dos maiores e melhores bancos públicos brasileiros, é porque ao longo de sua
trajetória investiu em gestão, na qualificação profissional e no bem-estar de seus mais de 8 mil
colaboradores', avaliou, destacando ser 'gratificante receber a distinção no dia em que o Banrisul
comemora 79 anos de história'.
A atuação da CIPA do edifício-sede do Banrisul envolveu dois mil colaboradores, beneficiados com
atividades que incentivaram a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável. Foram realizadas
diversas palestras, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) e o programa
Trabalho de Consciência Corporal. Também fez ações especiais que marcaram datas importantes,
como o Dia Mundial da Água, a Semana de Luta Contra o Câncer de Mama e o Dia Mundial Sem
Tabaco. Como resultado do trabalho desenvolvido, uma pesquisa entre os colaboradores apontou
que 87% dos entrevistados vivenciaram melhorias no ambiente profissional e na vida pessoal.
Atualmente, o Banrisul tem quatro CIPA-s instituídas nos locais de trabalho que contam com mais de
100 funcionários: Edifício-Sede, Unidade de Infra-Estrutura e nas agências de Caxias do Sul e Santa
Maria. Ainda, o banco mantém um representante em cada agência para responder pelas atribuições
da CIPA.

