
Discurso Presidente Ernando Neves 

 

Prezadas autoridades, 

Embaixadora Cláudia Buzzi, Embaixador Alexandre Vidal, Ministra 

Ana Paula; prezados representantes das entidades sindicais; 

prezados colegas do MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

e demais convidados. A todos os presentes, boa tarde. 

 

É hora de agradecer a honra que vocês, filiados, me concederam.  

Hoje se encerra o ciclo da quinta diretoria do Sinditamaraty, momento 

de prestar contas afetivas do legado da entidade. O biênio 2017/2019 

foi marcado por grandes desafios e o Sindicato mostrou estar no 

caminho do amadurecimento necessário e indispensável. 

Antes de prosseguir, gostaria de resgatar duas perguntas que 

apresentei no momento da posse, dois anos atrás: 

1. Para que serve um sindicato? 

2. E porque demoramos tanto a criar, no MRE, o nosso 

sindicato? 

Tais questões certamente poderiam ser tema de extenso debate e 

reflexões. 

Hoje, passados dois anos da posse, estou convencido de que a 

existência de uma entidade sindical no MRE tem sido extremamente 

proveitosa e trazido o profissionalismo necessário à interação com os 

gestores.  



Sabemos que as idiossincrasias da instituição demandam um longo 

caminho de aprendizado por parte de todos, servidores e gestores. 

Nesse contexto, o Sinditamaraty surgiu como um conveniente atalho 

que veio acelerar esse processo. 

Lewis Caroll, o brilhante romancista, em um de seus fascinantes 

diálogos no livro Alice no País das Maravilhas, nos presenteou com 

uma intrigante passagem entre a protagonista e um gato.  

Alice está caminhando pela floresta quando chega em uma 

encruzilhada, onde inúmeros caminhos se apresentam. Fica 

indecisa, sem saber muito bem para onde ir.   

Eis que, sob uma árvore, surge o gato.  

Irônico e misterioso, pergunta a Alice se pode ajudá-la. Eles têm, 

então, o seguinte diálogo:  

 

- Alice pergunta: Eu queria saber que caminho tomar. 

- Diz o Gato tranquilamente: Isso depende do lugar aonde quer ir.  

- Responde Alice: não importa. 

- Então – afirma o gato – se não importa aonde quer ir, tampouco 

importa que caminho tomar...  

 

O trecho acima nos parece apropriado como ponto de partida para 

reflexões sobre as carreiras do MRE. Aonde queremos chegar? Que 

caminho devemos tomar?  Que mudanças devemos enfrentar?  

A vontade de aprimorar o nosso ambiente de trabalho e nossas 

perspectivas profissionais independe da carreira a que pertencemos.  



Todos visamos a um futuro profissional melhor, um ambiente de 

trabalho saudável e motivado.  

As metas são muitas e comuns a todas as carreiras. Citamos 

algumas: o auxílio-educação; a saúde - mental e física - do servidor 

e de seus familiares; remuneração no Brasil; aprimoramento dos 

processos de promoção, de remoção e de capacitação.  

E, em particular, destaco, como pauta coletiva, o combate à cultura 

do assédio, que não distingue carreiras e atinge todos, 

indistintamente. 

Ao longo desses dois anos, nos deparamos também com outra pauta 

delicada: diversos casos de colegas, no Brasil e no exterior, em 

estado de saúde emocional crítico. 

Detectamos a necessidade inadiável de debater esse assunto em 

parceria com a Administração. Houve situações de adoecimento que 

tivemos de tratar com discrição em público, mas que berramos no 

ouvido do nosso estimado DSE. 

Foi assim, de forma não programada e inusitada, que o tema saúde 

do trabalhador tornou-se pauta recorrente e prioritária ao longo dessa 

gestão.  

O Sinditamaraty entende que cuidar da saúde do trabalhador, em 

qualquer nível -  físico ou mental -, é primordial para manutenção de 

ambiente saudável. 

Muitas vezes me perguntei se não estava dando importância em 

demasia para esse tema. Hoje tenho certeza: não estava. O 

ambiente laboral não deveria jamais ser fonte causadora de 

adoecimento.  



Nesse contexto, e, entendendo que “prevenir é melhor que remediar”, 

avançamos em diversas iniciativas para o filiado: ginastica laboral, 

atendimento psicológico por Skype e yoga. 

Algumas dessas iniciativas, em parceria, com a Administração, como 

o Núcleo Vida, projeto da DTA e do SAMS, a quem envio meu 

especial abraço.  

O Sinditamaraty foi ao encontro dos nossos colegas inativos, dando 

o tiro de largada para eventos de confraternização com esse grupo, 

muitas vezes negligenciado por nós. 

No âmbito das articulações políticas, tivemos oportunidade de 

agendar audiências com autoridades parlamentares; do Ministério da 

Economia; do Ministério Público; todas devidamente registradas e 

com pautas disponíveis no site da entidade.   

Também se encontra disponível no site, extensa relação de ações 

ajuizadas por essa entidade sobre os mais variados temas. Destaco 

uma: ação civil pública para que a União implemente dinâmicas de 

prevenção e tratamento da saúde dos servidores lotados em postos 

vulneráveis a doenças endêmicas. 

O sindicato é assessorado por dois renomados escritórios de 

advocacia do DF. Nossa equipe jurídica registra a média de 100 

atendimentos por mês, presenciais e virtuais, de filiados na SERE e 

no exterior. 

Além disso, formulamos Grupos de Trabalho para temas específicos 

- os GTs; ampliamos o departamento jurídico do sindicato; e 

fortalecemos a participação da entidade nas comissões de remoções 

e promoções. 



Podemos afirmar que nossa gestão logrou êxito em manter aberto 

um canal de diálogo honesto e eficaz com a Administração, já 

brilhantemente conduzido por gestões anteriores. 

Todo esse arsenal logístico e jurídico tem um só objetivo: identificar 

e promover os interesses do filiado, fazendo da instituição um lugar 

saudável, de preservação da autoestima e de motivação. 

Por outro lado, no que tange ao bem-estar funcional do servidor, há 

pontos que precisam ser melhorados, e são referência para a 

construção do planejamento futuro: 

- Precisamos estar mais atentos à relação capacitação versus 

meritocracia;  

- Precisamos reexaminar o fluxo das carreiras do SEB; 

- Precisamos viabilizar alternativas ao enquadramento dos servidores 

PCC-PGPE; 

 

Enfim, prezados colegas, defino a experiência enquanto diretor do 

Sinditamraty como uma excelente oportunidade de enxergar nossa 

instituição sob uma ótica expandida. Recomendo a empreitada 

àqueles que tem apreço pelo MRE, pois é enriquecedora. 

Já caminhando para finalização dessas breves palavras, inicio meus 

agradecimentos à nossa querida Camila, que a essa hora encontra-

se dormindo em Hong Kong, para onde partiu removida 

recentemente.  

Camila, nossa Vice-Presidente, ao longo de toda a trajetória foi 

incansável em propor ideias e compartilhar soluções. A ela todo meu 

carinho e eterna consideração. 



Agradeço a você, querida Lemirtes, nossa Diretora Financeira, que, 

sempre justa e coerente em seus posicionamentos, proporcionou o 

adequado equilíbrio para que essa diretoria estivesse sempre atenta 

a buscar a alternativa mais prudente e sensata.   

Agradeço aos colegas do CD. Aqueles no exterior que se esforçaram 

para despertar no meio da madrugada, em Singapura, Moscou e 

Madrid, para participar – por Skype - das nossas reuniões 

vespertinas.  

Agradeço, em particular, ao presidente do Conselho, Felipe 

Heimburger e nossa querida Rose que, lotados em Brasília, 

compartilharam conosco, mais ativamente, seu precioso tempo e 

preocupações funcionais.  

Aproveito para ressaltar a importância fundamental de contarmos, 

nos cargos de gestão do Sinditamaraty, com representantes de todas 

as carreiras.  

Quero formular meus agradecimentos ao ex-SGEX, Embaixador 

João Pedro, que, por inúmeras ocasiões, acolheu os pleitos desta 

instituição, após incansáveis horas de debate e argumentações.  

Aproveito para saudar a Embaixadora Claudia Buzzi, que assume o 

seu lugar e que, tenho certeza, manterá esse diálogo profícuo com a 

nossa entidade. 

Igualmente, meus agradecimentos ao Senhor DSE, Embaixador 

Alexandre Porto, e à sua equipe, que tiveram a sensibilidade de 

perceber, em consonância com o Sinditamaraty, a necessidade de 

ampliar o debate sobre o tema da saúde laboral. 

Dirijo-me agora a vocês, meus queridos companheiros da equipe do 

Sindy. Faltariam palavras para descrever todo o empenho e 



motivação dessa equipe, sempre tão sintonizada com os anseios dos 

filiados e da diretoria.  

Faço questão de citar os nomes, para que vocês, filiados, tenham a 

noção de que, por trás de uma diretoria atuante, existe uma grande 

equipe, pouco conhecida, anônima, mas que oferece suporte 

indispensável.   

São oito sábios conselheiros que nos auxiliaram em inúmeras 

ocasiões na tomada de decisões, na preparação dos eventos, no 

suporte aos filiados: Júnior, Gabriel, Diogo, Gabriella, nossa dupla 

dinâmica, Eliane e Edgar, Ainoã... e ... Hudson.  

Sem a sintonia e parceria dessa Liga de Vingadores, nossas 

atividades não teriam o mesmo brilho. 

Por isso, compartilho com vocês, o êxito do nosso trabalho, de 

nossas atividades, do suporte jurídico, e agradeço pela empatia 

sincera com os temas de nossos filiados. 

E para você, prezado João, transfiro esse patrimônio humano. Use 

sem moderação, pois eles têm muito a contribuir. 

A você, querido João Marcelo, desejo muito sucesso nessa 

empreitada. O desafio é grande, mas o valor da experiência adquirida 

é inestimável.  

Àqueles que me perguntam, respondo: sim, começaria tudo outra 

vez, se preciso fosse! 

Pois, como diria o poeta Belchior: “viver é melhor que sonhar”. 

Da mesma forma, parabenizo os representantes do Deliberativo, 

escolhidos por seus pares. Muito sucesso e sabedoria a todos. 

Colegas, ainda há muito a ser construído pelo Sinditamaraty.  



Filie-se, participe. Venha conhecer o Sinditmaraty! 

A sindicalização representa fortalecimento e união. 

O sindicato não é, apenas, a diretoria. Todos podemos contribuir. 

Aos novatos, eu sugiro: filie-se! 

Aos colegas inativos, recomendo: filie-se! 

A proposta do Sinditamaraty é que olhemos para o futuro sob uma 

ótica mais abrangente, mais coletiva e menos subjetiva.  

Deixando para trás diferenças que nos mantêm presos ao passado. 

Não tenhamos medo das transformações. Da mudança de 

mentalidades. 

Assim como Alice, da famosa fábula, também estamos nós, 

servidores públicos, em uma encruzilhada, onde inúmeros caminhos 

se apresentam. 

Que tenhamos a coragem e a ousadia de definir por onde queremos 

ir e aonde e como queremos chegar. 

Boa sorte a todos os empossados. 

Muito obrigado. 


