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DEFENDA O BRB
VOCÊ TAMBÉM!

Diante das graves notícias envolvendo diretores e ex-diretores do BRB no âmbito da operação Circus Maximus da PF, 
que apura esquema de pagamento de propinas em troca de investimentos do banco, o Sindicato conclama a todos 

para intensificar a luta em defesa desse patrimônio do povo de Brasília, cuja imagem não pode ser maculada em fun-
ção da ação inescrupulosa daqueles que tentam tomar de assalto a coisa pública para atender a interesses privados.
A manutenção do BRB enquanto público é fundamental para a população do DF, inclusive porque o banco se conso-

lidou como indispensável agente econômico propulsor da economia local e regional.  
Defender essa instituição é, portanto, defender o nosso futuro.

FRENTE A ESSE CENÁRIO QUE CAUSA PROFUNDA INDIGNAÇÃO, O 
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE BRASÍLIA VEM A PÚBLICO:

Reafirmar a defesa intransigente dos 
empregos no BRB como banco público

Exigir transparência total dos dirigentes

Manifestar apoio à apuração das fraudes e 
pedir punição exemplar dos culpados

Manifestar apoio e colaboração com a 
investigação do MP e da PF

Cobrar a implantação de nova governança 
e gestão compatível com os interesses 
de acionistas, clientela e sociedade, pelo 
desenvolvimento institucional competitivo, com 
ascensão funcional baseada na meritocracia

FORTALEÇA ESSA LUTA! 
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SINDICATO CRITICOU 
APARELHAMENTO POLÍTICO 

DO BRB E LEVOU DENÚNCIAS 
DE DESVIOS AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE CONTAS DO DF

RELEMBRE

Ainda em 2015, em seu Informativo 
Bancário Especial BRB, edição de 7 de 

maio, o Sindicato veio a público de-
nunciar “uma escalada preocupante de 
aparelhamento” político que o GDF, sob 
Rodrigo Rollemberg, vinha fazendo do 
Banco de Brasília. Já no ano seguinte, 

o Sindicato foi ao Ministério Público de 
Contas do DF pedir investigações sobre 

denúncias de desvios tanto no banco 
quanto na Cartão BRB. Relembre:

Acesse na íntegra o Informativo BRB do dia 
16 de maio de 2016 em bancariosdf.com.br  

ou fotografe o qrcode

Acesse na íntegra o Informativo 
BRB do dia 7 de maio de 2015 
em bancariosdf.com.br  ou 

fotografe o qrcode


