
Bom dia a todos! 

Na semana passada, a Mariana, nossa coordenadora de comunicação, me entregou meu 

discurso de posse pra reler. Eu fiquei muito orgulhosa ao perceber que realmente eu me 

pautei pelo compromisso que assumi com vocês naquele dia. 

Estar a frente do sindicato foi uma experiência intensa. Foram muitos desafios, não só no 

âmbito sindical ou profissional, sobretudo no pessoal. Muito me foi tomado, mas muito 

também me foi dado, mas o resultado final dessa equação sempre me retornou um saldo 

positivo. 

O desafio de se comunicar, de se fazer entender, de colocar o coletivo a frente do 

individual, de perceber quando interesses individuais se travestem de coletivos para na 

verdade se auto servir, de ouvir, ouvir e ouvir mais um pouco. Foi uma viagem 

enriquecedora e, graças a Deus, não viajei sozinha. Dentre as inúmeras contribuições que 

tive ao longo do caminho, peço licença para agradecer nominalmente a duas pessoas: 

Alice e Denise. Obrigada pelo apoio, obrigada pelos confrontos, obrigada por não me 

deixarem sozinha nessa jornada. Vocês são mulheres fortes que eu aprendi a admirar e a 

amar. 

Também não posso deixar de agradecer nominalmente à equipe do sindicato e peço 

perdão se em algum momento de humanidade falhei com vocês. Saibam que eu tenho 

profundo carinho e respeito pelo trabalho de cada um de vocês: Deivid, Diogo, Eliane, 

João, Junior e Mariana. Obrigada por cuidar tão bem do sindy. Acreditem em vocês e 

cuidem uns dos outros. 

Deixo o sindicato com a certeza de que contribuímos para colocar o Sinditamaraty em um 

novo patamar, em razão do amadurecimento de alguns debates fundamentais e também 

pela marca dessa gestão: o que prevalece não é a posição de uma pessoa, mas a posição 

da categoria após amplos debates. Nossas propostas foram sempre tornadas publicas e 

abertas à criticas e sugestões de todos os servidores desse Ministério. Não há outro meio 

de avançarmos, se não pelo debate franco, aberto e pela consciência de que para 

solucionar alguns problemas, muitas vezes teremos que cortar nossa própria carne. 

Aos filiados, agradeço a confiança que a mim foi depositada e me desculpo se em algum 

momento estive aquém das expectativas. Quero dizer ao núcleo duro, aqueles sempre 

presente nos debates, que sempre participam das votações, são vocês que nos movem. É 

o apoio de vocês que nos energiza para esse trabalho. Aos demais, aquele puxão de 

orelha carinhoso: sejam mais participativos. Participem dos debates, ou pelo menos das 

votações. É muito frustrante quando depreendemos tanto esforço para votações 

numericamente, muitas vezes inexpressivas. Não sejam omissos com o futuro de suas 

carreiras. 

Quero aproveitar e dizer a vocês que alguns trabalhos foram iniciados ainda nessa gestão, 

mas fomos consumidos por inúmeros acontecimentos no caminho e não tivemos tempo de 

finalizar. Uma proposta de novo estatuto está em estágio bastante avançado, peço que 



ajudem à nova gestão a consolidar esse instrumento importante que conforma nosso 

trabalho aqui dentro. Ademais, sei que a circunstância não é a melhor, mas precisamos 

rever a nossa alíquota de contribuição. Para o trabalho que o sindicato precisa 

desenvolver, pela pouca ajuda efetiva que temos, para avançar tecnicamente em algumas 

discussões mais sensíveis, precisamos de uma contribuição menos tímida. Sejam 

sensíveis a essa necessidade ou diminuam a expectativa em relação atuação do sindicato. 

Aos Conselheiros do Deliberativo que assumem hoje, saibam que vocês assumem não só 

a responsabilidade de filtrar os anseios de suas carreiras, mas, principalmente, a 

responsabilidade de facilitar as discussões, o entendimento, a concertação entre as 

carreiras. Se vejam como promotores do diálogo e da empatia, vocês devem ser agentes 

facilitadores do entendimento, por isso se tratem com cortesia e respeito. Considerem a 

dor do outro, busquem racionalizar essa dor e administrem juntos o remédio para aliviar o 

mal. Se o intuito de qualquer um de vocês for diferente disso, eu sugiro que repense sua 

adequação a esse papel. 

Agora me dirijo ao Itamaraty, como instituição. Sei que hoje as decisões tendem a ser 

tomadas com mais cuidado, porque o sindicato é um ator relevante a ser considerado. Sei 

que há o reconhecimento de que é preciso mudança, mas sei também que há muita 

resistência a ela. Exemplo emblemático, muito recente, é a resistência que o novo Diretor 

do Departamento do Serviço Exterior tem encontrado ao tentar pautar sua conduta por 

princípios legais, republicanos e éticos. Mesmo com pouco tempo de cadeira o Ministro 

Alexandre tem mostrado coerência entre sua fala e suas atitudes que raras vezes 

encontrei nessa caminhada. Eu, honestamente, espero que as autoridades dessa 

instituição valorizem servidores que, como ele, buscam o verdadeiro sentido de servir ao 

público, que se pautam pelas regras e não por uma cultura estabelecida por valores 

questionáveis. Que tipo de servidores queremos recompensar aqui? Aqueles que querem 

servir ou os que querem ser servidos? Que tipo de mensagem enviamos quando as 

vontades superam o direito? 

Por fim, me dirijo a nova diretoria eleita. Vocês vão descobrir que apesar de difícil, é 

recompensador. É um desafio, mas sigam juntos, discutam, se ouçam, se apoiem, contem 

uns com os outros e contem comigo, se quiserem.  

Vou fechar com a mesma citação do discurso de posse. 

“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem 

prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e 

corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir.”  

(Augusto Cury) 

Suellen Paz,  

Brasília, 26 de setembro de 2017 


