
 

 

 

 

 

Nota Oficial 

Após reunião havida nesta data entre a comissão estratégica de recursos 

humanos do Banco Central, instituída em julho de 2015, e o Sindicato Nacional dos 

Funcionários do Banco Central (Sinal), o Presidente e os Diretores expressam o 

seguinte posicionamento: 

No ano em que se comemoram os 50 anos da criação do Banco Central 

do Brasil, tão importante quanto resgatar a história da Instituição, o que vem sendo 

feito por meio de uma série de eventos ao longo de 2015, é destacar a sua importância 

e a de seus servidores para o país. 

Ao dar cumprimento à sua missão institucional, o Banco Central do Brasil 

desempenha papel indispensável à preservação da estabilidade monetária e financeira 

do país, condição imprescindível para a manutenção da ordem econômica e social, e 

fundamento para o desenvolvimento sustentável. 

O Banco Central do Brasil atua permanentemente para manter o poder de 

compra da moeda, permitindo a todos os cidadãos planejar suas atividades pessoais e 

empresariais, e para assegurar a manutenção de um sistema financeiro sólido, 

eficiente, ação fundamental para garantir a confiança da população nos serviços 

prestados por esse sistema.   

Mas a atuação do Banco Central do Brasil vai muito além do controle da 

inflação e da supervisão bancária. A gestão das reservas internacionais, importante 

colchão de proteção à economia, a gestão de um sistema de pagamentos que é 

referência mundial, a importância das normas emanadas para a gestão 

microeconômica do país, a manutenção de sistemas de custódia e a atuação em 

mercados organizados, a prestação de serviços ao cidadão e o aprimoramento da 

cidadania financeira, entre muitas outras ações, fazem desta Autarquia um dos mais 

importantes, complexos e diversificados órgãos da administração pública federal. 

Esta instituição não teria chegado a esse momento da história e não 

poderia operar sem a dedicação, o comprometimento e a competência do seu corpo 

funcional. É o conjunto dos servidores do Banco Central que, em última análise, 

entrega esses inestimáveis bens públicos ao Brasil.  

O reconhecimento do valor desse quadro de servidores públicos, não 

apenas pela direção desta Casa, mas pela sociedade, é especialmente relevante no 

momento em que o Banco Central completa seu quinquagésimo aniversário. 

Brasília - DF, 11 de agosto de 2015. 


