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Alterações na Lei nº 9.613/98, (art.16) - O 
COAF será composto por servidores públicos de 
reputação ilibada e reconhecida competência, 
designados em ato do Ministro de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, dentre os integrantes 
do quadro de pessoal efetivo do Banco Central do 
Brasil... indicados pelos respectivos Ministros de 
Estado. § 1º O Presidente do COAF será indicado 
pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança 
Pública e nomeado pelo Presidente da República.

Novos interlocutores e o mesmo horizonte 
de enfraquecimento do Estado sob o rótulo de 
“equilíbrio fiscal”. Muito além do congelamento 
de salários e benefícios, carreirão, esvaziamento 
das atividades e demissão por “insuficiência” 
de desempenho, os objetivos vão em colisão 
com o inarredável dever de comprometimento 
do Administrador Público com a sociedade.

Gestores esvaziam gavetas, mas 
permanecem os grandes protagonistas da 
Missão Institucional com suas demandas 
acrescidas da restauração do ambiente 
funcional.

Nos dois últimos anos, vimos nascer dos 
gabinetes uma encenação com forte tendência 
de dividir em prejuízo dos mais legítimos 
anseios. Não nos enganemos. De olhos bem 
abertos, nos mantenhamos em constante 
interlocução.

Precisamos mais, devemos ir além...
... Manter a chama do fortalecimento 

institucional e a defesa dos servidores 
“porque todos somos convocados a escolher 
um caminho, e o futuro do BCB depende do 
caminho que seguirmos juntos”.

A campanha 2015 pode chegar a um vitorioso (     ) final, mas o futuro se constrói no presente.
Breve, abertura do processo eleitoral do SINAL. Art. 50 – As eleições para os Conselhos Regionais 

são realizadas nos anos ímpares, na primeira quinzena de abril.

ANTIGOS (E NOVOS) DESAFIOS – MP 870/19 Art. 20
São Ministros de Estado: VII – O Presidente do Banco Central do Brasil,

até que aprovada a autonomia da entidade.

COMO DIZ MANCHETE DE HOJE (VALOR ECONÔMICO): A CULPA É DA JANELA OU DA PAISAGEM?

COMO FICARÃO O BC, A CARREIRA 
DE ESPECIALISTA, AS PERSPECTIVAS 
E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES? 

DEPENDE DE NÓS!

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9613.htm#art16%C2%A71

