OFÍCIO Nº 18/2021/SINDITAMARATY

Brasília, 06 de abril de 2021

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

Senhor Ministro,

O Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações
Exteriores - Sinditamaraty cumprimenta Vossa Excelência pela nomeação como Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
2.
O Sinditamaraty foi criado em 2009, em razão da necessidade de união de
todas as carreiras do MRE para a defesa de seus interesses coletivos e individuais, focando
na melhoria das condições de trabalho para todos, visando a valorização do Serviço
Exterior Brasileiro e buscando estabelecer diálogo positivo com a Administração do
ministério.
3.
O sindicato tem procurado, ainda, contribuir para a melhoria do ambiente
de trabalho, bem como para a promoção da saúde e da qualidade de vida dos servidores.
Nesse ponto, vale destacar a pesquisa “Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho no
Itamaraty”, realizada pelo Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da
Universidade de Brasília (UnB), por solicitação do sindicato (anexada).
4.
Dentre os temas defendidos pelo Sinditamaraty, relacionamos, a seguir, os
principais assuntos de interesse das carreiras do quadro, que esperamos, em momento
oportuno, poder aprofundar e tratar com Vossa Excelência:
a) dos quadros e fluxo de carreira – ressaltamos a urgência na
recomposição dos quadros de servidores do MRE, particularmente
das carreiras de OC e AC, além de atualização e modernização dos
critérios para as promoções de todos os servidores, de modo a
resolver os problemas de fluxo entre as classes;
b) remoção – planos de remoção com critérios mais objetivos e que

contemplem, além das necessidades do Serviço Exterior, o
interesse dos servidores e de suas famílias;
c) regulamentação do auxílio moradia com base em critérios
isonômicos e maior responsabilidade da União;
d) auxílio-educação para os dependentes dos servidores no exterior;
e) enquadramento remuneratório das carreiras do Serviço Exterior
Brasileiro – compatibilização com as demais carreiras típicas de
Estado;
f) enquadramento dos PCC/PGPE no SEB.
5.
Vivemos um momento de intensas mudanças e muitos desafios em razão
da pandemia e, também, do congelamento dos gastos públicos. Recentemente, a questão
do abate teto e o atraso dos recursos da residência funcional têm demandado do sindicato
e da Administração do MRE a criação de uma agenda para solução desses problemas.
Com vistas a apresentar-lhe as demandas dos servidores, o Sinditamaraty
aproveita do ensejo para solicitar audiência e registra a disposição de colaborar com
Vossa Excelência na construção de um Itamaraty mais moderno e eficiente.
Respeitosamente,

João Marcelo São Thiago Melo
Presidente

