Discurso de Posse
Boa tarde a todos.
É com bastante orgulho e com profundo sentimento de responsabilidade
que assumo hoje a presidência do Sinditamaraty. Desafio esse que só
aceitei por ter a plena convicção de que não estarei sozinha. Contarei
com o apoio dos demais componentes desta chapa que aceitaram dividir
comigo a jornada pelos próximos dois anos. E contarei, especialmente,
com o apoio dos guerreiros, abnegados e sonhadores, os colegas
lutadores deste sindicato, cada um com seu perfil, suas qualidades e
defeitos, mas que com muita garra doam seu tempo e compartilham sua
experiência para defender os interesses da categoria.
Aos conselheiros, hoje empossados no Conselho Fiscal e no Conselho
Deliberativo, dou minhas boas vindas e meus agradecimentos pela
disposição em colaborar com o SINDITAMARATY.
São muitas as tarefas que assumiremos, a partir de hoje. A chapa
UNIDADE nasceu da consciência construída nos últimos tempos, a
consciência de que “juntos somos mais fortes”. Estou confiante de que a
gestão, que ora se inicia, será pautada pela busca incansável do
consenso, sem nunca, contudo, esmorecer em relação às justas
reivindicações de nossos colegas, de todas as carreiras aqui
representadas, entre elas:
●
●
●
●
●
●
●
●

Melhoria das nossas condições de trabalho;
Valorização dos servidores do Ministério das Relações Exteriores;
Enriquecimento do nosso ambiente de trabalho;
Aquisição de níveis salariais compatíveis com o exercício
profissional de nossas carreiras;
Regulamentação da Residência Funcional;
Realização de concurso público para todas as carreiras do Serviço
Exterior Brasileiro;
Concessão isonômica de instrumentos de trabalho;
Definição clara das atribuições e das áreas de atuação de cada
carreira;

● Definição de critérios justos e objetivos nos processos de
promoção e remoção;
● Extinção dos plantões não-recompensados, entre outras.
Não se pode admitir, à luz da moderna administração pública, uma
distinção arcaica entre servidores de um mesmo órgão. Não se pode
admitir que servidores, regidos pela mesma Lei, tenham tratamento
diferenciado baseado no mito da hierarquia entre as carreiras e não em
razão das qualificações técnicas ou das funções efetivamente
desempenhadas. Não podemos, em nossa atuação, contribuir para um
comportamento que fragiliza o anseio de todos os servidores: a
transformação de nossa cultura organizacional, a fim de que se torne
mais saudável, mais justa, mais equânime e garanta uma condição de
trabalho mais digna para todos.
Tenho a audácia de acreditar que a maior parte das nossas demandas
podem ser solucionadas internamente. Mas se a audácia se revelar
ilusão, usarei de todos os meios legítimos disponíveis para avançar nos
nossos pleitos. O sindicato vai aonde a administração não pode, ou não
quer, ir.
O compromisso que assumo hoje é o de garantir que o sindicato
desempenhe seu papel: dar voz aos pleitos dos colegas sindicalizados.
Minha função precípua é fazer cumprir o Estatuto do sindicato, as
deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Deliberativo, portanto,
cabe a cada um de vocês conduzir o destino do SINDITAMARATY. A
porta está aberta para todos aqueles que queiram ter suas opiniões
ouvidas e suas ideias consideradas. Aqui não há cargos. Aqui falamos de
igual para igual. Aqui a ousadia tem espaço.
Conclamo a todos os servidores, de todas as carreiras, ativos e
aposentados, a ocupar seu espaço em nossa estrutura para que, em um
cenário de transformações, o Sinditamaraty possa ser um organizador
de debates amplos, plurais e qualificados que nos capacitem a uma
atuação relevante no presente e nos preparem para um futuro melhor, a
respeito de todo e qualquer assunto de nossos interesses enquanto

servidores públicos, e especialmente na condição de servidores do
Ministério das Relações Exteriores.
Recebo o Sinditamaraty das mãos da Sandra que demonstrou grande
valor em sua gestão à frente do sindicato, mesmo diante de tantas
adversidades, e agora se despede, deixando importantíssimos avanços
em nossas pautas, especialmente no que se refere à concessão
isonômica de instrumentos de trabalho e Residência Funcional. A você,
Sandra, meu agradecimento e minha admiração. Conto com seu apoio
de onde você estiver.
Quero estender a toda equipe do Sinditamaraty o meu agradecimento.
O trabalho de cada um de vocês foi e continuará sendo fundamental
para a consecução dos nossos objetivos.
O novo Ministro de Estado das Relações Exteriores, José Serra, proferiu,
há poucas horas, discurso afirmando que pretende modernizar os
métodos de trabalho, trazer ousadia e trabalhar com a meritocracia em
vez de favores do rei, neste ministério. Nesse sentido, penso ser
importante frisar que os servidores, de todas as carreiras deste
ministério, têm importantes contribuições a fazer. Esperamos não
apenas ter nossas sugestões ouvidas, mas verdadeiramente
consideradas. Que possamos, em um esforço conjunto, colocar muitas
dessas sugestões em prática.
INICIAMOS aqui e agora nosso mandato à frente do Sinditamaraty, na
esperança de fazer um grande trabalho com a participação de todos.
“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 se omitir!”
Augusto Cury
Muita obrigada a todos!
Suellen Paz
Presidente do SINDITAMARATY

