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Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos que nos precederam 

no comando do Sindicato. Foram dez anos de muita luta, muitos 

desafios e, infelizmente, menos reconhecimento pelo trabalho 

realizado do que os colegas mereciam.  

Eu estou retornando de uma temporada de 11 anos no exterior, e 

encontro hoje um país completamente diferente do que deixei em 

2008. E o que talvez pudesse ser a constante que nos ajudaria nesse 

retorno, que é o Itamaraty, esse também mudou. Eu encontrei um 

MRE menor, reduzido em pessoal, com corredores e divisões 

esvaziados. Esse quadro me preocupa e, também, aos meus colegas 

de Diretoria. Escolhemos focar a atuação do Sindicato no próximo 

biênio no fortalecimento e valorização de nosso quadro de pessoal, 

no maior patrimônio do MRE.   

O MRE sempre foi um grupo pequeno. Eu não imagino que um dia o 

Itamaraty venha a ter dezenas de milhares de servidores. Mas é fato 

que hoje o nosso grupo está encolhendo e a terceirização de nossas 

atividades se intensificando seja no Brasil ou no exterior. Os cidadãos 

brasileiros já sentem os efeitos do esvaziamento do Ministério. Os 

últimos concursos mal suprem as aposentadorias.  Existem caminhos 

a serem percorridos para a solução desse problema. 

Com esse quadro se complicando, a lotação na SERE e nos postos 

se dificulta, a qualidade dos serviços prestados cai e a própria 

qualidade de vida dos servidores se complica. Infelizmente estamos 

em um momento em que nossos colegas estão adoecendo. 

Diariamente são publicados mais afastamentos por motivos de saúde 



e quem estiver prestando atenção vai ver que os números só 

aumentam. Cada vez mais postos estão perdendo os pudores de 

assumir que os quadros não estão dando conta da demanda, e estão 

pedindo ajuda.  

Nós sabemos que, individualmente, as divisões e os departamentos 

tentam ajudar, autorizam missões e remanejamentos, mas o 

problema é sistêmico, e é a saúde - física e mental - dos nossos 

colegas que sofre com a situação. Todos aqui conhecem casos de 

depressão, estafa, Burnout e até de suicídios. Não são poucas as 

histórias de chefias que, nos melhores casos, tentaram administrar o 

caos, e, nos piores, lavaram as mãos.  

As últimas diretorias do Sindicato tiveram como foco o assédio, a 

saúde e a capacitação do servidor. Mas se não houver servidores 

para executar, nem as melhores políticas poderão fazer diferença. E 

é para isso que queremos dirigir nossos esforços: encher esses 

corredores vazios, para que o legado do nosso trabalho possa ser 

passado para as próximas gerações de servidores. 

Por fim, quero agradecer a todos os sindicalizados pelo voto de 

confiança depositado em nossa chapa e dizer que esta nova diretoria 

pretende lutar por todas as carreiras e com todas as carreiras. 

Obviamente nada faremos sozinhos, mas com a contribuição de cada 

servidor que é parte deste sindicato. Estou certo de que juntos somos 

mais fortes e quanto mais numerosos formos, mais fortes ainda 

seremos. Muito obrigado! 


