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Carta ao Associado
“A	  mente	  do	  homem,	  uma	  vez	  ampliada	  por	  uma	  nova	  
ideia,	  jamais	  retorna	  à	  sua	  dimensão	  original.”	  Oliver	  
Wendell	  Holmes	  

Oliver W. Holmes não tinha conhecimento dos estudos científicos atuais, que 
demonstram que nosso cérebro está estruturado para manter o “status quo”, mas já 
entendia o efeito de nova experiência ou ideia em nossas mentes. 
Neurologicamente, o cérebro busca manter o familiar, a rotina e as referências 
básicas, pois nosso psiquê funciona de maneira mais eficaz quando temos o 
domínio da previsibilidade. Quando o maior órgão do nosso sistema nervoso 
central passa por nova experiência ou adquire novas percepções, há, literalmente, 
uma reprogramação de circuitos neurais. 

Sendo assim, vivenciar mudanças no trabalho, nas relações ou nos ambientes 
sociais influencia diretamente a funcionalidade do cérebro, com profundas 
consequências psicológicas e emocionais. O termo usado por psicólogos e 
sociólogos para essa influência é “choque cultural” e refere-se à ansiedade e aos 
sentimentos de diversa natureza - de surpresa, desorientação, incerteza, confusão 
mental, etc. -, vividos quando as pessoas têm de conviver dentro de cultura ou 
ambiente social diferentes e desconhecidos até então. 

No contexto dos servidores do Itamaraty, as pessoas mais expostas às sensações e 
fases mais intensas do referido choque cultural são aquelas que os acompanham 
em suas missões nacionais e internacionais. Embora os funcionários do Serviço 
Exterior Brasileiro (SEB) também possam passar pelos desafios e pelas angústias do 
choque cultural com a mesma intensidade, são os seus dependentes que 
geralmente lidam, diariamente, com as perdas de suas referências sociais e de 
identidade, vivenciando mudanças abruptas nas suas rotinas e nas suas relações 
com o seu entorno.  Entre os desafios enfrentados pelas famílias dos servidores do 
SEB, podem-se citar (i) o afastamento da carreira; (ii) a dependência financeira; (iii) 
a restrição de atividade profissional; (iv) o afastamento do circulo social; (v) as 
eventuais perdas do ano letivo;  (vi) a dificuldade no reconhecimento do diploma 
obtido no exterior;  (vii) a dificuldade linguística e a perda de contato com a língua 
portuguesa; entre outros.
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Enfrentando uma Remoção

De dezembro a fevereiro, as famílias do serviço exterior 
brasileiro passaram por mais um ciclo de remoções. 
Novamente, ao redor do mundo, enfrentaram-se sérias 
dificuldades decorrentes da falta de orientação e, em alguns 
casos, da ausência de experiência. 
Uma das maiores dificuldades é a conjunção de três datas: o 
limite para a apresentação do servidor em um novo posto, a 
data das passagens aéreas e a marcação (e execução) da 
mudança. 
No grupo de e-mails da associação, foram apresentadas várias 
experiências e, mais importante, algumas dicas de pessoas 
mais experientes com esse constante ciclo. Cada família 
enfrenta uma situação particular, mas separamos, abaixo, 
algumas contribuições pertinentes:  
1. Marcar as passagens aéreas somente para depois da 
data acertada pela empresa de mudança. O ideal é que o voo 
seja alguns dias depois; 
2. Nos últimos dias no 
posto, antes da mudança, pode 
ser útil reservar um hotel; 
3. Levar em consideração 
recessos, feriados e períodos de 
férias tanto em Brasília como no 
posto em que se está saindo e 
chegando. Providências de 
última hora podem ser afetadas 
por esses calendários; 
4. Avaliar a necessidade de fazer um seguro extra para a 
mudança, além daquele que o Itamaraty oferece, 
especialmente para objetos de grande valor. 
5. Não depender da ajuda de custo para as despesas 
finais no posto. Guardar dinheiro para gastos de última hora e, 
no próximo posto, como compra de carro, caução para alugar 
imóvel, taxa de matrícula dos filhos, entre outros. 
6. Verificar com os funcionários do novo posto se podem 
providenciar transporte para o dia da chegada, se não, 
providenciar você mesmo; 
7. Reservar hotel/aparthotel para o dia da chegada. 
Apart-hotéis podem ser mais úteis, já que geralmente são um 
pouco maiores e possuem instalações completas; 
8. Acampar em um apartamento vazio pode ser, em 
muitos casos, uma situação menos desgastante e mais 
econômica. Em alguns países, há opção de alugar móveis/
utensílios domésticos;  

9. Organizar pasta contendo todos documentos e 
informações relativos à mudança (documentos do animal de 
estimação, cópia da nota fiscal da empresa de mudança, 
documentos de quitação/ entrega de apartamento, e-mails de 
comunicação com posto/ autoridades do novo país, etc.); 
10. Providenciar abertura de conta em banco e solicitação 
de cartão de crédito logo que chegar no novo posto. É um 
processo demorado e requer antecedência; 
11. Levar consigo computadores e itens de televisão/wifi 
(appletv, roteador, cabos, etc.) para agilizar a organização do 
escritório/ sala de entretenimento logo nos primeiros dias no 
novo posto; 
12. Solicitar da empresa de seguro de automóvel, 
declaração em que conste informações sobre o histórico do 
seguro. Esse procedimento pode facilitar a obtenção de 
descontos no próximo posto; 
13. Em relação aos filhos, providenciar curriculum/

histórico escolar das crianças 
com antecedência, 
preferencialmente matriculá-las 
em escolas antes da chegada ao 
novo posto e envolvê-las, ao 
máximo, no processo de 
remoção; 
14. Manter a vacinação dos 
animais de estimação em dia e 
procurar, com a maior 

antecedência possível, informações sobre as normas sanitárias 
exigidas pelo país de destino e sobre requisitos das 
companhias aéreas. Em relação ao Brasil, o site do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento contém informações 
sobre a saída e chegada no país com animais de estimação 
(http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-
vegetal/saude-animal/transito-animal/animais-estimacao); 
15.  Acompanhar/monitorar a elaboração do inventário/
lista de bens e conferir com o funcionário responsável da 
empresa de mudança;  
16. Tentar manter a calma. Uma mudança internacional é 
um processo complexo e, pela natureza do serviço exterior 
brasileiro e da vida diplomática, sempre haverá riscos de 
atrasos e complicações. 

A lista foi compilada pela sócia Cristiana Martins. 
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A AFSI ‒ Associação dos Familiares de Servidores do Itamaraty 
‒ foi criada com o intuito de, antes de tudo, amparar a esses 
familiares, acompanhantes ou dependentes, e tirá-los do 
isolamento e da invisibilidade. Desde de sua fundação, em 
2013, a AFSI tem se esforçado para  ressaltar os temas de 
interesse das famílias dos servidores do SEB na pauta da 
Administração do MRE, promover o reconhecimento da 
importância dos familiares para essas carreiras e oferecer 
canal institucionalizado para troca de experiências e 
informações que facilite a inserção de todos em outro 
ambiente cultural. 

Mais especificamente, a AFSI tem promovido diversas ações, 
como palestras e cursos, até mesmo no Instituto Rio Branco; 
encontros virtuais e 
presencias; 
elaboração de 
documentos e 
pesquisas, como o 
manual de remoção e 
dados de satisfação do 
nosso plano de saúde; 
ações judiciais, como 
consulta à 
Procuradoria Geral da 
República (PGR) 
acerca da 
inconstitucionalidade 
que veda o Exercício 
Provisório no exterior; participação em grupos de trabalho 
(GT) no âmbito do MRE; atuações no Congresso Nacional para 
o apoio direto a remoções especiais e acidentes no exterior; e 
informativos eletrônicos como nosso “Boletim”, além de guia 
de postos virtual - veja o Forúm AFSI, na nossa página 
eletrônica. Nossos esforços para o ano de 2017 estão, em 
grande parte, focados no nosso trabalho de conscientização e 
mobilização para a conquista de auxílio educação aos 
dependentes de idade escolar dos funcionários do MRE. 
Temos um abaixo-assinado que explica a necessidade desse 
benefício, e algumas propostas de lei ou projetos de lei que 
concretizam esse direito, já apresentadas ao Secretário Geral 
do Itamaraty. 

Por fim, a AFSI entende que a mudança de ambiente cultural 
também significa oportunidade de renovação para nossas 
ligações neurais e para despertarmos o nosso lado criativo e 
inovador, mas o processo não é simples, tampouco fácil, e, as 
transições devem ocorrer de modo estruturado e consciente 
para uma melhor adaptação e absorção das dimensões 
psicológicas e cognitivas de cada um. Essa primeira 
conscientização - de que as experiências resultantes de 
transições culturais não são apenas um capricho de 
perspectiva e preparo, e, sim, um processo biológico, que afeta 
nossas habilidades racionais, bem como emocionais ‒ faz-se 
necessária para que instituições como o Ministério das 
Relações Exteriores, que dependem do trabalho de 

funcionários em 
constante transição, 
deem a devida 
importância e o apoio 
pertinente ao tema e à 
dimensão psicológica 
de não só de seus 
servidores, mas 
também de quem os 
acompanha. 

A AFSI deseja auxiliar 
as famílias e a 
Administração do 
Ministério neste 
processo, buscando 

amenizar os impactos e, juntamente com seus membros, 
construir rede de informações com dados (índices, estatísticas, 
pesquisas), fatos (relatos pessoais, notícias, artigos), opções de 
serviços (médicos, escolas, cursos e treinamentos) à disposição 
dos familiares dos funcionários do SEB. 

Nossos meios de comunicação atuais são por meio de grupo 
no Facebook, site (www.afsi.org.br), Forúm Virtual ou e-mail 
direto (familiares.itamaraty@gmail.com). Entre em contato! 
Estamos lhe esperando! 
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A AFSI organizou, no dia 19 de março, evento de 
apresentação e confraternização, no âmbito do Programa 
Outreach, em Genebra. Foram convidados todos os familiares 
e servidores dos três postos na cidade. O evento reuniu cerca 
de vinte pessoas e foram discutidos vários pontos de interesse 
a todos. O Programa Outreach foi bastante elogiado, inclusive 
com menções específicas quanto ao email de boas-vindas, 
mas também foi ressaltado que seria interessante ter alguém 
da própria administração do posto designado para ser um 
“ponto focal” das famílias, principalmente na época da 
remoção. Em termos de empregabilidade, foram ponderadas 
algumas questões específicas à Genebra, e como a AFSI 
poderia atuar para tentar melhorar as chances de contratação 

dos familiares na cidade. Outro ponto discutido foi a 
elaboração de um manual de remoção com animais de 
estimação, específico para cada posto.  

Em relação à representatividade, foi destacada a importância 
de se conseguir uma maior divulgação da AFSI entre os 
familiares dos servidores das carreiras de Oficial e Assistente 
de Chancelaria, ainda sub-representados. Além disso, foi 
também levantada a questão de termos poucos associados 
homens, de forma geral. É importante ressaltar que quanto 
maior a diversidade dos nossos associados, refletindo mais 
adequadamente o universo total dos familiares do Itamaraty, 
melhor poderemos representar os seus interesses! 

Programa Outreach
Evento de Apresentação e Confraternização 
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A OMS (Organização Mundial da Saúde) escolheu a 
DEPRESSÃO como tema para 2017. Vamos falar do assunto! 
Segundo a Organização Mundial de Saúde ‒ OMS, até 2020, 
a depressão será a maior causa de afastamento do trabalho, 
no mundo. No Brasil a situação é gravíssima e clama por 
atenção dos envolvidos. De acordo com informações colhidas 
junto ao site do Senado Federal, a depressão é hoje a 
segunda causa de afastamento do trabalho no território 
brasileiro, só perdendo para as Lesões por Esforço Repetitivo 
(LER), também denominados Distúrbios Osteomusculares 
Relacionados ao Trabalho (DORT). 
Justamente para tratamentos psíquicos que tanto atingem 
servidores e familiares, nosso seguro limita o valor da 
consulta em apenas 60 dólares. Este valor pode até estar bem 
dimensionado para o Brasil que está com o câmbio 
desvalorizado, mas nos EUA, por exemplo, uma consulta com 
um psiquiatra não sai por menos de 250 dólares e bons 
profissionais cobram na faixa de 400. 
Por que justamente esta área da medicina que tanto atinge a 
sociedade tem teto de consulta?

Depressão e o Seguro Saúde
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Eu não podia ver quando estava aí onde tu estás: dá pra sair. 

Tu estás está em meio a uma depressão. Eu estive aí, e quero 
aproveitar este momento em que me encontro do lado de 
fora para te escrever esta carta. É também uma “mensagem 
na garrafa” para mim mesmo, pois sei que um dia desses 
posso ver-me de volta nesse mesmo lugar. 

Não tenho a pretensão de aconselhar. Quero apenas te fazer 
companhia por alguns momentos, como um desconhecido 
que se senta ao teu lado num banco público, reconhece a tua 
solidão, e puxa uma conversa, tentando respeitar tua aflição. 

Sei como é difícil. Talvez você sintas uma tristeza, um 
desânimo e um vazio quase 
permanentes, mas que não te impedem 
de trabalhar, de cuidar da vida e de 
fingir que está tudo bem, quando a 
ocasião requer. Ou talvez tu esteja 
paralisado e sozinho, duvidando que 
possa realmente sair do buraco algum 
dia. 

Quero ser franco contigo. A depressão 
pode ser uma pena longa e severa, anos 
e anos de prisão intelectual, afetiva e 
funcional, a vida se derramando no ralo 
do tempo. Reconhecer a dimensão desse 
obstáculo é necessário, em primeiro 
lugar, para nos darmos conta de que essa 
condição demanda cuidados imediatos e 
continuados. Depois, para estarmos 
seguros de que estão errados aqueles 
que, por não a terem experimentado, e 
por estarem mal informados, subestimam ou estigmatizam a 
depressão. Eu tinha minhas dúvidas quando estava aí onde tu 
estás, mas hoje é bastante claro para mim: depressão não é 
sinal de fraqueza. Talvez seja, antes, indício de sensibilidade 
e de inteligência (ainda que muitas pessoas sensíveis e 
inteligentes não sofram com ela, felizmente). Não é motivo de 
culpa, e sim uma enfermidade que pode e deve ser tratada. 

Em alguns casos, a angústia é intensa ao ponto de fazer a 
morte parecer um alívio. Foi assim para mim, em alguns 

momentos. Aqui de fora, é fácil perceber como o horizonte 
fica mais sombrio através das lentes da tristeza crônica. Com 
o olhar desimpedido, paisagens alternativas, que sempre 
existiram, ficam mais claras. 

Nota do autor: no contexto de um transtorno mental como a 
depressão, a tentativa de suicídio não é uma decisão racional 
ou decorrente de livre arbítrio, ao contrário do que pode 
parecer; é importante, em caso de risco, buscar ajuda 
adequada, como a orientação de um psicólogo ou psiquiatra, 
ou ainda de entidades como o Centro de Valorização da Vida. 
Pesquisas sobre o tema ressaltam, entre outros aspectos, os 

efeitos traumáticos sobre familiares e 
pessoas próximas nos casos consumados, 
bem como, por outro lado, os numerosos 
exemplos de recuperação do bem-estar 
psíquico e da qualidade de vida por meio 
de acompanhamento adequado. 

A depressão pode consumir tempo de 
vida, mas também pode passar. Eu 
atravessei diversos episódios depressivos 
desde a adolescência, e o mais recente 
durou cerca de oito meses. Deixei de 
trabalhar. Passei dias inteiros, do nascer 
ao pôr do sol, dormindo ou olhando pro 
teto. Fui torturado sem trégua por meus 
pensamentos. Me senti sozinho e 
incompreendido no meu inferno pessoal. 
Tentei aguentar, tentei me ajudar, recebi 
ajuda. E um dia vi que tinha superado o 
período de depressão. 

Não me iludo, sei que posso escorregar 
de volta. Depois de horas incontáveis de estudo, reflexão, 
conversas e psicoterapia, não sei dizer com precisão o que a 
depressão é, tenho ideias vagas de suas causas e não tenho a 
fórmula da cura. Mas conheço o lugar onde ela nos aprisiona. 
Eu estive aí onde tu estás, e trouxe comigo algo valioso: a 
experiência de ter saído. É pouco, reconheço, mas o que 
tenho de mais

Carta a alguém com depressão
Boletim AFSI Número 6
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importante para te dizer é o que não podia ver aí de dentro: dá 
pra sair. 

Para mim, faz sentido pensar na depressão como um feitiço ou 
um pesadelo. Um filme de terror. Uma ressaca braba, uma 
pedra no rim. É terrível, mas uma hora acaba (não digo que 
acabe por si só; é mais provável que requeira um esforço 
consciente, prolongado e considerável, na maior parte dos 
casos). 

Além disso, como em todos esses exemplos, sair dessa 
condição tornou muito claro para mim que eu não sou aquilo 
que sinto quando estou deprimido. Aqueles pensamentos, 
emoções e comportamentos são manifestações de um corpo e 
de uma mente em depressão; não são minha essência. Alguém 
pode estar deprimido, mas nunca é deprimido, não importa a 
duração desse estado. Posso te dar um exemplo simples: basta 
lembrar de algum período da vida em que tu não estavas em 
depressão. Ela chega e ela vai. 

Tenho outra coisa para te dizer com franqueza. Ninguém vai te 
salvar, a não ser tu mesmo. O apoio de familiares, amigos e 
médicos é fundamental, mas essa rede de pessoas, e mesmo os 
medicamentos, podem te ajudar até certo ponto. A partir daí 
você tu tens de caminhar sozinho. 

Esse ponto é aquele em que tu decides que vai te ajudar. Não é 
uma grande e única decisão, mas muitas e pequenas escolhas 
diárias: se abrir com um amigo, pedir ajuda, procurar um 
psicólogo ou psiquiatra, levantar da cama, dar uma 
caminhada, passar tempo com quem está disposto a te apoiar, 
exercitar o corpo, evitar o álcool e outras drogas com efeito 
depressivo, buscar coisas que te façam brilhar os olhos, 
prosseguir no caminho sem fim de dar significado à vida. Só tu 
podes fazer essas coisas 

Talvez a depressão, dor crônica da mente, seja como a dor do 
corpo, um alarme disparado denunciando a enfermidade de 
nossos modos costumeiros de interpretar e tocar a vida. Há 
muito que aprender a fim de superar e prevenir a depressão, e, 
de modo mais amplo, viver melhor. Por exemplo, adquiri o 
hábito de me lembrar todo dia dos muitos aspectos favoráveis 
da minha vida, como ela é hoje. Tu não estás sozinho nessa 
viagem. Te desejo força e sorte. Desejo que tu possas 
transformar esse sofrimento em liberdade. 

Leonardo Collares 

Publicado originalmente em www.papodehomem.com.br 

Ilustrações: Flavia Totoli

Boletim AFSI
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Se você estiver com dificuldades financeiras, a primeira 
coisa fazer é ter compaixão por tudo o que você já 
conquistou e não se culpar. Pense sempre do hoje para a 
frente. Não se lamente pelo que foi ou pelo que não foi. 
A crise pode ser culpa da economia ou da administração 
financeira, mas é um acontecimento. Não adianta 
lamentar. Infelizmente, temos de lidar com a situação. 
Quanto mais honesto você for consigo mesmo sobre a sua 
situação financeira, melhores ferramentas você terá para 
tomar decisões. 
Avalie todas suas despesas e veja onde estão os excessos. 
Corte-os de imediato. Tudo aquilo que puder esperar, 
incube. Mantenha o que for realmente essencial. Agora, 
esteja certo de que os cortes que você esteja fazendo sejam 
inteligentes. Não mude de casa para pagar um aluguel mais 
barato em uma casa menor, sendo que você trabalha em 
casa e precisa do espaço para trabalhar direito, por 
exemplo. 
Se você tem dívidas, tente renegociá-las. O lado bom é que 
todas as empresas de crédito e bancos devem estar 
preparadas para isso nesse momento. Então, se você ligar e 
disser que simplesmente não tem mais como pagar, 
certamente eles oferecerão uma proposta de renegociação. 
Qualquer dívida que você conseguir renegociar é um 
ganho. Não acumule dívidas nem faça novas. 
Vender coisas é uma maneira de curto prazo de saldar 
algumas dívidas e levantar caixa, mas pode não ser 
sustentável. Avalie se realmente é necessário. 
Busque serviços alternativos que você poderia oferecer 
para sua roda de amigos ou contatos. Pergunte a um amigo 
o que ele pagaria hoje para ter e melhorar sua vida, e as 
respostas serão surpreendentes. Se de algum modo você 
puder ajudar, por que não? 

 
Fonte: Vida Organizada - http://vidaorganizada.com/como-
lidar-com-dificuldades-financeiras/

Como lidar com 
dificuldades financeiras?

Boletim AFSI
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Perfil da AFSI

Hoje, a AFSI conta com mais de trezentas famílias associadas. O 
número é impressionante se considerarmos a idade da 
organização e sua incipiente e fragmentada estrutura 
institucional. Pode-se afirmar que seu sucesso decorre de três 
fatores.  

Primeiro, do ativismo de um núcleo de dedicados membros que, 
a despeito dos vários compromissos familiares e profissionais, 
conseguem devotar um pouco de seu tempo à gestão da 
organização. Segundo, da elevada carência de informações 
sobre o cotidiano do serviço exterior, em especial de 
experiências que ajudem a dirimir os problemas recorrentes da 
vida em constante mudanças. O terceiro fator está intimamente 
associado ao segundo e decorre do perfil multifacetado dos 
associados.  

Hoje, 10% dos associados são estrangeiros. Arrancados de seus 
países de origem para seguir a vida atribulada do serviço 
exterior brasileiro, muitos têm dificuldade para falar português e 
compreender a cultura e o cotidiano de Brasília. Sem redes de 
familiares e de amizades no Planalto Central, alguns seguem 
uma vida de solidão e de dificuldades. Por essa razão que a 
iniciativa Foreign Spouses, liderada pela colega Sarah Theurich, 
ganhou rápida acolhida. 

O segundo aspecto importante do perfil é o fato de 63% dos 
associados terem filhos. Desafios que vão da educação em 
línguas estrangeiras à preparação para uma vida de constantes 
mudanças são elementos que geram uma demanda constante 
por aconselhamento e orientação, algo negligenciado pelos 
canais oficiais do ministério.  

O terceiro aspecto refere-se ao desafio de reinvenção 
profissional. 39% dos associados são servidores públicos. A 
mobilização nos temas do exercício provisório e do teletrabalho 
demonstra como a questão é sensível para um grupo 
negligenciado no serviço público brasileiro. 

A AFSI, desse modo, cresce e alcança maturidade na medida 
em que atende um espaço de articulação até então inexistente 
na vida da família do serviço exterior brasileiro. 

http://vidaorganizada.com/como-lidar-com-dificuldades-financeiras/
http://vidaorganizada.com/como-lidar-com-dificuldades-financeiras/
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No dia 31 de março de 2017, o grupo dos cônjuges 
estrangeiros da AFSI realizou uma visita guiada ao Palácio 
Itamaraty em Brasília. Fomos 11 participantes de 11 
nacionalidades diferentes.  

Admiramos a beleza arquitetônica da criação de Oscar 
Niemeyer que inspira pelas formas amplas e puras. 
Impressionamo-nos também com as obras de outros artistas 
brasileiros famosos como Roberto Burle Marx, que 
desenhou os jardins do Palácio, e Athos Bulcão, que criou a 
parede de mármore no térreo e a treliça no segundo 
pavimento.  

Por intermédio da arte, o nosso guia explicou-nos um pouco 
sobre a história brasileira. Por exemplo, vimos a célebre 
pintura "Grito do Ipiranga" de Pedro Américo, que retrata a 
independência do Brasil proclamada pelo futuro imperador 
Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822 no Riacho do 
Ipiranga em São Paulo. 

No Salão Nobre no terceiro pavimento, desfrutamos da bela 
vista pelos arcos 

ao céu sempre azul e luminoso de Brasília e tivemos a 
oportunidade de ver mais um ângulo do famoso Meteoro de 
Bruno Giorgi que simboliza os cinco continentes.  

No final da visita, tivemos o privilégio de posar na 
impressionante escada helicoidal projetada por Milton 
Ramos e Joaquim Cardoso onde ilustres personalidades do 
mundo inteiro já desfilaram.  

Foi uma visita realmente inspiradora que nos mostrou a 
beleza modernista única de nossa cidade adotiva e nos 
motivou a conhecer mais sobre as outras obras históricas de 
Brasília. 

Sarah Theurich Baracuhy.  

Contato: foreignspouses@afsi.org.br   

(Fontes: Além da visita guiada foi consultada a publicação 
"Palácio Itamaraty", Coordenação de Divulgação do 
Ministério das Relações Exteriores, 2009.)
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Em 2015 foi assinada a lei 13.135 que 
alterou diversas regras no direito a 
pensão por morte dos servidores 
públicos e contribuintes do INSS. No 
entanto, dentro do MRE pouco se falou 
a respeito do impacto desta nova lei às 
famílias do Itamaraty, especialmente no 
que tange a carreira (ou falta dela) aos 
cônjuges e a fragilidade financeira que 
viúvos e viúvas poderão ficar no caso 
de morte prematura de seu esposo(a) 
servidor público.  
Tivemos em janeiro e fevereiro a perda 
de 2 servidores: Daniel Rodrigues Brasil, 
Oficial de Chancelaria, que deixou 
esposa (35 anos) e 3 filhos; e Bruno 
Guerra Carneiro Leão, Diplomata, que 
deixou esposa (37 anos) e 2 filhos. Em 
ambos os casos, estas mulheres que 
deixaram suas carreiras para 
acompanhar seus maridos terão direito 
a apenas 15 anos de pensão. 
A grande questão aqui é como 
recomeçar uma carreira interrompida, 
que não pode ser continuada no 
exterior pelo: 1 - impedimento ao 
exercício provisório (aos cônjuges 
servidores); 2 - impedimento a 
concorrer a vagas locais nos postos; 3 - 
inexistência de acordos bilaterais de 
trabalho na maioria dos países; ou 4 - 
pela real dificuldade em se conseguir 
empregos em países estranhos, com 
línguas e alfabetos estranhos e com 
prazo de partida? 
Cônjuges que ficaram 10, 15 ou até 20 
anos fora do mercado de trabalho terão 
condições técnicas e psicológicas para 
entrar no mercado de trabalho com 
filhos pequenos para criar? Infelizmente 
de alguma forma terão que fazer, pois 
cessado o período de pensão, aos 50 ou 
52 anos (como no caso das viúvas de 
Daniel e Bruno, respectivamente), elas 
não terão qualquer outro rendimento 
para se sustentar. 

Não é de se estranhar que os militares 
conseguiram não ser afetados com esta 
nova lei. Resguardados pela lei 3765 de 
1960 e mesmo enfrentando grande 
polêmica junto à opinião pública, são 
um exemplo de como conseguem 
proteger suas famílias dentro de uma 
carreira similar a dos servidores do 

MRE (no sentido de mudanças de 
postos que também impedem seus 
cônjuges de seguirem carreiras). 
Vamos proteger as nossas famílias?  
Saiba mais:  
Pela nova lei 13135/2015, o direito a 
pensão por morte é garantido ao 
viúvo(a) por tempo limitado, de acordo 
com requisitos específicos: 
1) A pensão será paga por apenas 4 
meses para o cônjuge do servidor que 
tenha contribuído por menos de 18 
meses OU se o casamento ou união 
estável tenham menos de 2 anos da 
data do óbito; 
2) Na hipótese do óbito ter ocorrido 
após 18 contribuições mensais E após 2 
anos do casamento ou constituição de 
união estável, a pensão será paga de 
acordo com a idade do cônjuge: 

a) Cônjuge com menos de 21 anos de 
idade terá direito a três anos de pensão; 
b) Cônjuge com idade entre 21 e 26 
anos terá direito a seis anos de pensão; 
c) Cônjuge com idade entre 27 e 29 
anos terá direito a dez anos de pensão; 
d) Cônjuge com idade entre 30 e 40 
anos terá direito a quinze anos de 
pensão; 
e) Cônjuge com idade entre 41 e 43 
anos terá direito a vinte anos de pensão; 
f) Cônjuge com idade superior a 44 anos 
terá direito a pensão vitalícia; 
Já para os filhos do servidor falecido, a 
pensão cessa aos 21 anos, salvo no caso 
de invalidez ou deficiência; 
O valor da pensão é distribuído em 
partes iguais entre os beneficiários 
habilitados e, caso ela cesse em relação 
a um deles, a quota parte deste será 
redistribuída por igual entre os 
pensionistas remanescentes. 
E, por fim, cabe ressaltar que o valor 
efetivamente distribuído aos 
beneficiários não é o salário real do 
servidor, mas sim o valor da 
aposentadoria que o segurado recebia 
ou receberia, caso se aposentasse por 
invalidez no dia em que faleceu, 
segundo o salário-de- benefício, sem 
aplicar o fator previdenciário. O valor 
não pode ser inferior ao do salário 
mínimo nem superior ao teto 
previdenciário. Na prática, isso resulta 
em valores inferiores a 90% do salário 
real. 
Observação:  
Apesar de no DOU ter sido publicado 
que as viúvas de Daniel e Bruno 
receberão pensão vitalícia, não 
acontecerá na prática. No SIGEPE 
(sistema de gestão para servidores e 
pensionistas) as pensões já constam 
como temporárias.

Boletim AFSI
Nova Lei de Pensão por Morte - Justiça às 

famílias do Itamaraty?
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Com três postos, Genebra é uma cidade que concentra cerca 
de 60 servidores do Itamaraty e suas famílias. Conhecida pelo 
Lago Léman, suas montanhas, seus preços exorbitantes e seu 
estilo de vida tranquilo (às vezes, até demais), Genebra é uma 
cidade com várias qualidades, mas também alguns desafios. 

1. Moradia 

Frequentemente apontado como um dos maiores problemas 
para os recém-chegados em Genebra, a grande maioria dos 
apartamentos e casas são alugadas por meio dos chamados 
“régies”, imobiliárias que normalmente cuidam de todos os 
apartamentos de um mesmo prédio, do condomínio e de sua 
manutenção. Algo interessante a se fazer, quando for assinar o 
contrato, é solicitar apoio ao Centre d'Accueil Genève 
Internationale (CAGI), que conduz uma avaliação gratuita do 
contrato, indicando possíveis cláusulas abusivas e outros 
problemas.   

Em termos de bairros, todos os três postos estão situados na 
margem direita do lago, sendo que a Delegação junto à ONU e 
o Consulado estão mais perto da região central (perto de 
Nations e Pâquis) e a Delegação junto à OMC mais perto do 
aeroporto e dos bairros de Petit e Grand Saconnex. Todos são 
facilmente acessíveis por transporte público.  

2. Língua 

Apesar de haver quatro línguas oficiais na Suíça (alemão, 
francês, italiano e romansh), Genebra é o centro da parte 
francesa, e não é, via de regra, necessário ter conhecimento de 
nenhuma das outras línguas. Como é uma cidade muito 
cosmopolita, no centro de Genebra é muito fácil se virar 
somente com o inglês, não sendo necessário nem o francês 
para o dia-a-dia. Além disso, há uma forte presença de 
portugueses na cidade, 
então frequentemente 
há ainda a opção de se 
comunicar em 
português.   

3. Mercado de 
trabalho 

Todos os familiares têm 
acesso ao mercado de 
trabalho suíço, inclusive 

aqueles em união homoafetiva. Em relação a dúvidas quanto 
ao visto de trabalho, pode-se consultar o Practical Manual of 
the regime of privileges and immunities and other facilities, 
elaborado pela própria missão da Suíça junto à ONU, onde 
várias dúvidas podem ser tiradas.  

Com pessoas vindas de todos os lugares do mundo para 
trabalhar, Genebra é conhecida por ter um mercado de 
trabalho bastante competitivo. Para buscar emprego nos 
organismos internacionais, é interessante acompanhar as 
páginas dos organismos de seu interesse, e também páginas 
como a UN Jobs, que organiza as vagas divulgadas em todos 
os organismos, por cidade. No entanto, vale lembrar que 
muitas vagas não chegam a ser divulgadas e que o processo 
não costuma ser muito transparente.  

4. Educação de adultos 

Para aqueles que queiram estudar, Genebra apresenta muitas 
opções. Há o Graduate Institute,  referência em assuntos da 
área internacional, e que oferece diversas opções de pós-
graduação, além de diversas palestras e seminários abertos ao 
público, a maioria em inglês. Mais voltada para o público 
francófono, a Universidade de Genebra (UNIGE) também 
oferece várias opções de cursos de graduação e de pós-
graduação. É possível também assistir a aulas como ouvinte, 
gratuitamente, mediante inscrição em um “curso público”. Por 
fim, há ainda a opção de estudar na Universidade de Lausanne 
(UNIL), cidade próxima de Genebra.  

5. Educação dos filhos 

Os colégios públicos costumam ser muito bons, com a língua 
padrão sendo o francês. Além do francês, as crianças 
costumam ter aulas de inglês e de alemão. Além disso, há um 

dispositivo que prevê que 
as crianças ainda podem 
cursar, como atividade 
extra-curricular, aulas de 
sua língua materna, e 
esse curso aparece então 
no boletim regular da 
escola. No caso do 
português, as aulas são 
dadas pela Associação 
Raízes.  

Considerando se mudar para Genebra?
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Em 15 de março de 2017, representantes da AFSI reuniram-
se com o Diretor-Geral do Instituto Rio Branco (IRBr), o 
Embaixador José Estanislau do Amaral Souza Neto, e o 
Diretor Acadêmico do Instituto, Conselheiro Marco César 
Moura Daniel. 

O principal objetivo da reunião foi apresentar a AFSI à nova 
direção do Instituto e fortalecer as parcerias já existentes 
entre o IRBr e a AFSI. 

Neste contexto, projetos relevantes desenvolvidos pela AFSI 
foram apresentados, como o programa Outreach, o curso 
sobre expatriação, a pesquisa sobre a Allianz, e o programa 
Foreign Born Spouses. Temas importantes como o 
estabelecimento do auxílio educação também foram 
abordados. 

O IRBr convidou a AFSI para fazer uma palestra de 
apresentação da Associação aos novos diplomatas e 
concordou com a proposta da Associação de ministrar uma 
vez por ano um workshop sobre Expatriação aos alunos do 
IRBr. O Instituto Rio Branco também foi favorável à 
utilização dos espaços do Instituto para outros eventos e 
seminários organizados pela AFSI. 

Também foi acordado o estabelecimento de uma ponte entre 
o IRBr e a AFSI, e o início de um contato direto entre os 
representantes de turma do IRBr e a AFSI. 

A reunião foi extremamente proveitosa e a parceria entre a 
ASFI e o IRBr foi fortalecida e ampliada. A AFSI agradece ao 
IRBr pela recepção e pelo apoio contínuo.

Visita ao Instituto Rio 
Branco
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6. Redondezas 

Um dos aspectos mais elogiados de Genebra é a sua 
localização central na Europa. A cerca de três horas de trem 
de Paris e umas quatro horas de trem de Milão, morar em 
Genebra é uma ótima desculpa para viajar bastante e 
conhecer bem essa região. Nas suas redondezas imediatas, 
há muitas cidades charmosas, facilmente acessíveis de carro 
ou de trem/ônibus.  

Annecy, conhecida como a “Veneza da França” é muito 
bonita, com um lindo lago translúcido e entrecortada por 
canais. Também na França, Yvoire é uma minúscula vila 
medieval, com construções todas de pedra, na borda no 
Lago Léman. Na Suíca, no outro extremo do Lago Léman, há 
Montreux, uma cidade balneário do século XIX, com uma 
vista de tirar o fôlego das montanhas beirando o lago e o 
Castelo de Chillon para visitar. Além disso, em julho, há o 
Festival de Jazz de Montreux. Além dos shows pagos, 
organizados dentro de salas de concerto fechadas, há vários 
eventos gratuitos e paralelos, na beira do lago.  

Por fim, sendo rodeada por cadeias de montanha, Genebra é 
um ótimo destino para quem gosta de esportes de inverno. 
Tanto na França como na Suíca, encontram-se muitas 
opções de estações de esqui, com preços variados. De forma 
geral, as estações na França costumam ser mais baratas do 
que as na Suíça. Algumas opções na França são Chamonix, 
La Clusaz, Flaine e Megève.  Na Suíça, algumas opções perto 
de Genebra são St. Cergue, Verbier e Zermatt.  

Para maiores informações, visite a página de Genebra, no 
Fórum da AFSI: http://afsi.org.br/forum/   
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Em 8 de março passado, o Brasil anunciou a adoção de um 
Plano Nacional de Ação referente à agenda de "Mulheres, Paz 
e Segurança" do Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU). Com isso, o Brasil passou a integrar grupo de mais de 
60 países, entre os quais Argentina e Chile, que contam com 
planos de internalização da Resolução 1325 (2000) e de outras 
sete resoluções do CSNU que visam a fortalecer o papel das 
mulheres como agentes da paz e a proteger seus direitos em 
situações de conflito e pós-conflito. 

O Plano resulta de esforço conjunto de diversos órgãos do 
Governo brasileiro, que integraram grupo de trabalho 
conformado em setembro de 2015 e coordenado pelo 
Ministério das Relações Exteriores. O GT contou com a valiosa 
contribuição do Instituto Igarapé e da ONU Mulheres. 
Concluído o trabalho de redação, nos últimos meses de 2016, 
o Ministério da Defesa e o então Ministério da Justiça e 
Cidadania ofereceram ao Itamaraty aval oficial ao texto, o que 
permitiu o lançamento em data simbólica, o Dia Internacional 
da Mulher. 

O Plano brasileiro está estruturado sobre quatro pilares: 
participação, prevenção e proteção, consolidação da paz e 
cooperação humanitária, e sensibilização e aprofundamento. 
Em cada um, reconhece-se como imprescindível a 
contribuição específica que as mulheres - sejam aquelas 
afetadas pelo conflitos, as integrantes de contingentes das 
operações de manutenção da paz, ou ainda aquelas que 
participam da resolução do conflito - oferecem ao 
estabelecimento e à sustentação duradoura da paz em dada 
região. Não apenas isso, mas se promove, por indispensável, a 
transversalização da perspectiva de gênero em toda ação 
internacional brasileira em temas de paz e segurança 
internacional. 

Vale notar que, para além do fomento à participação de 
mulheres militares e civis em operações de manutenção da 
paz, em todas as funções, o Plano prescreve igualmente a 
maior participação de mulheres em negociações políticas para 
prevenir e solucionar conflitos  - o que remete diretamente ao 

posicionamento de mulheres diplomatas em questões de paz e 
segurança internacionais. Não apenas isso, mas também 
remete à necessidade de que se promova a ampliação do 
número de mulheres em todas as carreiras concernentes à paz 
e à segurança mundiais, como é ocaso das carreiras militares, 
policial, e diplomática. 

A adoção do Plano de Ação constitui importante avanço na 
participação do Brasil em temas de paz e segurança 
internacionais, de vez que incorpora o arcabouço mais atual 
em termos do tratamento multilateral de tais questões. O Plano 
deverá influenciar positivamente, ademais, a agenda de 
mulheres, paz e segurança no País. Nesse sentido, será 
especialmente importante engajar a comunidade acadêmica na 
produção de conhecimento nacional sobre o tema, que em 
muito contribuirá para o acompanhamento da implementação 
e a elaboração de atualização do Plano, cuja segunda edição 
está prevista para 2019. 

A íntegra do Plano Nacional de Ação do Brasil encontra-se 
disponível no Portal do Itamaraty. 

Saiba mais sobre o Brasil e a agenda de Mulheres, Paz e 
Segurança. 

Conselheira Viviane Rios Balbino. Foi representante do 
Gabinete do Ministro da Defesa no GT do Plano Nacional de 
Ação. Atualmente chefia a DEMUE 

Conselheiro Christiano Sávio Barros Figuerôa. Chefe da DPAZ.

Espaço ADB
Brasil anuncia adoção de plano sobre 

mulheres, paz e segurança
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Em 6 de abril de 2017, representantes da AFSI reuniram-se 
com o embaixador João Pedro Corrêa  Costa, Diretor do 
Departamento de Serviço Exterior do Itamaraty. O encontro 
iniciou-se com uma breve apresentação da AFSI, na qual se 
enfatizou sua missão e agenda. Na discussão, foi indicado o 
interesse da Associação em participar das discussões sobre a 
reforma da Lei de Serviço Exterior. 

Ainda na oportunidade, o Embaixador João Pedro Costa fez 
uma apresentação a respeito dos desafios atuais do serviço 
exterior brasileiro e listou temas considerados prioritários, 
como auxílio educação, o Plano Complementar de Assistência 
Médica (PCAMSE), planos de remoções, lotação do quadro e 
estrutura salarial no exterior. Percebeu-se que o escopo de 
reforma do Itamaraty é bastante amplo e que muitas das 
medidas terão impactos positivos na vida da família do 
servidor do MRE. No encontro, o Embaixador Costa fez 
diversas comparações com os serviços exteriores de 
outros países, inclusive no que se refere ao papel da 
família.  

O Diretor do DSE comprometeu-se em receber 
sugestões da AFSI voltadas para a reforma da Lei do 
Serviço Exterior e reconheceu a necessidade de 
que sejam abordados vários aspectos 
importantes constantes da agenda da 
Associação, tal como a questão da 
empregabilidade do cônjuge no exterior. 

A AFSI parabeniza e apoia o Embaixador João 
Pedro em suas iniciativas e projetos direcionados à 
melhoria da gestão do Ministério, tais como os que 
seguem abaixo: 

i.             maior previsibilidade no sistema de 
remoções, inclusive com o aumento do prazo de aviso 
das movimentações, até idealmente um ano; 

ii.            meios para prover auxílio-educação  

iii.           oferecimento de treinamentos, inclusive de idiomas, 
também para cônjuges e familiares dos servidores; e 

iv.            reforma da Lei do Serviço Exterior com a 
contribuição das diferentes associações de servidores e 
familiares MRE.  

Aproveitamos para ressaltar que a AFSI tem interesse de 
acompanhar de perto as possíveis deliberações e resoluções 
sobre as políticas de cobertura do atual seguro de saúde 
ALLIANZ no exterior e no Brasil.  

Por último, gostaríamos de deixar oficializado o pedido de 
espaço físico no MRE - um “núcleo da família” gerido pela 
AFSI - similar aos espaços da ADB e da ASOF, conforme 
mencionado durante a reunião do dia 6 de abril. 

Por fim, agradecemos mais uma vez a oportunidade e 
renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Reunião da AFSI com o chefe do 
Departamento de Serviço Exterior
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O Convênio permite a aquisição online dos produtos disponíveis no site da Vista 
Alegre ‑ www.vistaalegre.com - com um desconto único e específico para os 
membros do serviço exterior brasileiro e seus familiares. O site está disponível em 
todos os países, com exceção de Brasil, Rússia, e EUA. Para usufruir do desconto 
acordado nesta parceria, basta registrar-se em www.vistaalegre.com/register com 
um e-mail que tenha domínio @itamaraty.gov.br ou que conste da lista de 
associados da AFSI.

Para mais informações acesse o nosso site:
http://afsi.org.br/vista-alegre.html

Promoção da Vista Alegre
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Dicas de 
Informática
Google Translator (Tradutor) 

Muita gente já conhece o app 
“Tradutor” da Google. O que poucos 

conhecem é sua funcionalidade off-line 
utilizando a câmera do telefone. 

Clique no botão destacado em vermelho (imagem abaixo) e 
aponte sua câmera para o texto que deseja traduzir. Muito útil 
para menus de restaurantes! 

Dica: Para baixar os idiomas de interesse, clique em 
configurações (       ), depois em Tradução Off-line e baixe ou 
atualize os idiomas de interesse (disponível para as seguintes 
línguas: alemão, espanhol, francês, italiano, russo, português). 

http://afsi.org.br/vista-alegre.html
http://afsi.org.br/vista-alegre.html
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www.afsi.org.br 
O Boletim da AFSI é uma publicação voltada para a divulgação de material de interesse dos 
familiares dos servidores do Itamaraty. Você, associado, também poderá contribuir enviando 
materiais de sua autoria. Fotos, poemas, crônicas, QUALQUER material que mostre o SEU 
talento. 

Contribua. Envie e-mail para: diretoria@afsi.org.br 

Boletim AFSI
Diretoria da AFSI 

Carolina Vilalva: Presidente. É formada em Psicologia Clínica e Relações Internacionais e atualmente presta 
serviços de Coaching Executivo. Está em seu segundo posto, Santiago, com seu marido e filhos. É mãe de Felipe e 
Julia. 

Ana Helena de Athayde B. Cummings: Primeira-Secretária. Advogada e fotógrafa. Nascida e criada em Brasília, 
atualmente mora em Washington. 

Renata Franzen Jappe: Segunda-Secretária. Formada em Administração de Empresas, funcionária de empresas 
privadas em Porto Alegre por mais de 10 anos e empregada pública em Brasília por 3 anos. Atualmente mora em 
Washington, DC e escreve um blog sobre como economizar nos Estados Unidos. 

Cynthia Vieira: Primeira-Tesoureira. Formada em Direito pela UNESC, mestre em Direito Internaciomal pela 
Universidad Complutense de Madrid. Residiu em Washington-DC por quase 4 anos, e recentemente o marido foi 
removido para o Iraque, e a família ficará em Lisboa. 

Caroline Luciane Broering Dutra: Segunda-Tesoureira. Formada em Engenharia Elétrica pela UFSC e mestre em 
Gestão de Projetos pela École des Mines de Saint-Étienne (França). Residiu no Irã (Teerã) por 3 anos e atualmente 
mora em Washington DC. 

Bárbara Oliveira Souza: Conselho Fiscal. Cientista social e antropóloga, formada pela UnB, mestre e doutora em 
antropologia social, também pela UnB, é pesquisadora associada ao Instituto Cubano de Investigación Social Juan 
Marinelo e ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Residiu em Havana, Cuba, e agora mora em Brasília. 

Raquel Lima Pereira de Araújo Leite: Conselho Fiscal. Formada e com mestrado em Economia pela UnB. É Analista 
de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro Nacional. Atualmente, reside em Genebra.  

Rogério de Souza Farias: Conselho Fiscal. Doutor em Relações Internacionais e Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental. Atualmente, é visiting scholar do Lemann Institute for Brazilian Studies e associate do 
Center for Latin American Studies da Universidade de Chicago, onde reside. Anteriormente morou em Bamako, no 
Mali.

Colaboradores da AFSI 

Amanda Ourofino 

Alice Mendes de Castro 

Sarah Theurich 

Liana Fernandes de Jesus 

Priscila Tanaami 

Priscilla Leal 

Eliane Bispo 

Celme Fernandes 

Diretora Honorária 

Lilian Padovani Santos 
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