OFÍCIO Nº 47/2021/SINDITAMARATY

Brasília, 13 de agosto de 2021

Ao Senhor
Ministro CARLOS ALBERTO FRANCO FRANÇA
Ministro de Estado das Relações Exteriores
Ministério das Relações Exteriores
Brasília - DF
Assunto: Apresentação Novos Dirigentes do Sinditamaraty

Senhor Ministro,

Os dirigentes eleitos à Diretoria Executiva e ao Conselho de Gestão
Estratégica do Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores
- Sinditamaraty (Biênio 2021/2023) solicitam audiência com Vossa Excelência a fim de
tratar de temas relevantes à categoria dos servidores do MRE.
2.
Por um lado, tendo em vista o avanço da PEC 32 (Reforma Administrativa)
na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, bem como tratativas com o Relator Dep.
Arthur Maia (DEM-BA) acerca de nova redação que contemple as carreiras responsáveis
por atividades exclusivas de Estado, o Sinditamaraty pontua a relevância e os esforços de
forma integrada para que todas as carreiras do SEB (Grupo Diplomacia) permaneçam
incluídas nessa fase, como reconhecimento da experiência histórica, unicidade e
fortalecimento da estrutura institucional do MRE.
3.
Por outro lado, a Portaria MRE nº 166/2020 que assegura aos servidores o
trabalho remoto como proteção à saúde durante a pandemia e suspende as vindas
periódicas precisa ser revista para conciliar interesses e outras questões de saúde mental
e unidade familiar. Nesse sentido, o Sinditamaraty considera essencial participar da
elaboração de nova regulamentação, à luz dos interesses e das preocupações da força de
trabalho.
4.
Ademais, a adequação da força de trabalho do MRE é medida urgente e
prioritária, principalmente, em razão da ausência de uma política sistemática de concursos
públicos periódicos para todas as carreiras do SEB. A carência de pessoal ficou patente
por ocasião dos desafios enfrentados na repatriação dos brasileiros, em decorrência da
pandemia.

O Sinditamaraty espera contar com o apoio de Vossa Excelência para
breve agendamento da audiência ora solicitada, da qual participarão os seguintes
dirigentes:
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João Marcelo São Thiago Melo
Presidente
Antonio Cottas de Jesus Freitas
1º Vice-Presidente
Jansen Torres Martins
2º Vice-Presidente
Pedro Augusto de Carvalho Franco
Diretor Financeiro
Alexey van der Broocke
Secretário Geral do CGE
Rodrigo Sereno
Secretário Geral Adjunto do CGE
Cordialmente,
João Marcelo São Thiago Melo
Presidente

