
 

 

 

 

OFÍCIO Nº 46/2020/SINDITAMARATY                            Brasília, 04 de junho de 2020 

 

 

 

 

À Senhora 

CLAUDIA FONSECA BUZZI 

Secretaria de Gestão Administrativa – SGAD  

Ministério das Relações Exteriores 

Brasília - DF 

 

Assunto: Consulta – Plano de Retorno Trabalho Presencial. 

 

 

Senhora SGAD, 

 

Tendo em vista consultas recebidas pelo Sindicato Nacional dos 

Servidores do Ministério das Relações Exteriores – Sinditamaraty, provocadas por 

iniciativas de convocação para retorno ao trabalho presencial, tanto na Secretaria de 

Estado quanto nos postos no exterior, este sindicato solicita informações acerca dos 

parâmetros adotados com vistas à salvaguardar a vida e a saúde de todo trabalhador do 

âmbito do Ministério das Relações Exteriores.   

1.  Nessas condições, o Sinditamaraty submete consulta acerca dos seguintes 

aspectos: 

1) O Ministério da Economia já definiu um cronograma de retorno às 

atividades dos servidores? O MRE já foi informado acerca de data provável para 

a publicação de ato normativo com as diretrizes gerais? 

2) O retorno ao trabalho se dará de forma gradual e em regime de rodízio? 

3) Dentre as medidas a serem adotadas na SERE, escritórios e postos no 

exterior, já está em curso ou sendo executado plano de biossegurança que 

contemple o fornecimento de equipamentos de proteção a todos, tais como 

máscaras, álcool gel, lenços descartáveis, termômetros à disposição dos que 

ingressam nas dependências do MRE e nos postos?  

4) Os postos já reportaram à SERE as exigências de segurança 

estabelecidas em cada localidade e já estão preparados para o retorno dos 

servidores e auxiliares locais? 

5) Na SERE qual é a unidade responsável pela coordenação, distribuição 

e fiscalização do material e equipamentos de proteção?  

6) As empresas terceirizadas responsáveis pela segurança e limpeza das 

dependências da SERE/postos no exterior já apresentaram informações de 

treinamento, orientações no sentido de intensificar a higienização das áreas,  



 

 

 

 

 

 

vigilância e reposição de materiais de papel absorvente, dispensadores de álcool 

gel e sabonetes líquidos, bem como, limpeza frequente das superfícies dos locais 

de trabalho, sanitários, bancadas, cadeiras de atendimento e superfícies mais 

tocadas (carrinhos de equipamentos, computadores -teclado/mouse, aparelhos 

telefônicos, elevadores, maçanetas, torneiras, entre outros)? 

7) O MRE implementará um programa de testagem dos servidores, 

estagiários, temporários, terceirizados e auxiliares locais? 

 

2.  Tendo em vista todo o exposto, o Sinditamaraty renova o compromisso de 

atuar conjuntamente no sentido de que as medidas de caráter coletivo de prevenção, 

cautela e redução da transmissibilidade do Coronavírus (COVID-19) sejam colocadas em 

prática para salvaguardar a saúde e a vida de todos os que atuam no Ministério das 

Relações Exteriores. 

  O Sinditamaraty congratula a administração pela acertada e coerente 

decisão de priorizar e manter as atividades em regime de teletrabalho, enquanto os riscos 

de contágio do vírus perdurarem e, ainda, até que estejam totalmente implementadas as 

medidas de segurança dos locais de trabalho e o fornecimento de equipamentos de 

proteção. 

 

Atenciosamente, 

 

 

João Marcelo São Thiago Melo  

Presidente 
 


