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Palavra ao Associado
A família do Serviço Exterior Brasileiro vive com toda intensidade a 
crise do Estado brasileiro. Pode-se dizer, aliás, que a reverberação das 
dificuldades atinge, para os removidos, um nível mais grave. Afastados 
por milhares de quilômetros da pátria, o sofrimento do familiar é 
invisível e solitário. 
No exterior, atualmente, reina a completa desorganização em 
decorrência do atraso da RF e da imprevisibilidade total sobre o 
funcionamento dos planos de remoção.
A situação atingiu contornos trágicos em decorrência do quadro 
cotidiano já existente de falta de planejamento da inserção dos 
servidores no exterior. Foi sobre essa situação desestruturada que se 
abateu a crise. 
Nesse ambiente, talvez a única notícia positiva tenha sido o início de 
uma melhora da política de comunicação do órgão. Sabendo que a 
situação, já ruim, piorará, a cúpula formalmente comunicou, ainda que 
de forma limitada, os problemas. 
Poderia ser melhor. Primeiro, a comunicação foi voltada para o ajuste 
de gastos dos postos, não se repassando a informação disponível em 
Brasilia de forma plena, em especial no que se refere aos impactos no 
cotidiano da família — o ruído das redes de fofoca novamente foi mais 
importante para a compreensão do quadro. Segundo,os familiares 
foram deixados novamente no escuro. Terceiro, não se sabe da 
existência de um plano de emergência ou de prioridades para lidar 
com a situação atípica. Quarto, não se tem notícia se esse momento 
está sendo aproveitando para planejar reformas futuras, de maneira a 
não se repetir o caos atual. 
Todo caso demonstra a relevância de causas caras à AFSI, como o não-
contigenciamento e regulamentação da RF, a organização dos planos 
de remoção e uma melhor política de comunicação. 
É na turbulência da crise que se deve plantar as sementes da dignidade 
da família do Serviço Exterior Brasileiro. 
#socorroMRE #regularizaRF
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Nos dias 23 e 25 de fevereiro último, a AFSI promoveu o 
Curso “Representando o Brasil no Exterior‒ o significado e 
os possíveis papéis dos familiares”, em parceria com o 
Cerimonial do Itamaraty e com o Instituto Rio-Branco. Há 
algum tempo percebemos o interesse de muitos familiares 
de servidores do SEB em ter uma visão mais clara dos 
papeis que as famílias desempenham nas missões, no 
exterior, e a importância desses papéis como 
representantes do Brasil. A partir desta necessidade a AFSI 
procurou montar um curso que abordasse não somente os 
aspectos institucionais desses papeis desempenhados pelos 
funcionários e suas famílias, mas também conhecer melhor 
regras diárias de convivência pessoal, de precedência, de 
hierarquia, etc. O curso procurou trazer, além da parte 
teórica, casos concretos e reais, sempre que possível, para 
exemplificar cada assunto. O Conselheiro Paranaguá abriu 
o curso em Brasília, na sede do Instituto Rio Branco, 
apresentando o Secretário Gustavo Marchetti, que falou 
sobre privilégios e imunidades, contou suas origens 
históricas e os situou nos dias de hoje, discorrendo sobre 
aspectos institucionais  aos quais estão sujeitos os 
servidores do SEB, e seus familiares. As demais 
palestrantes, Maria do Carmo de Souza Pinto (que falou de 
Roma) e Marília Bulhões (de Washington) se revezaram  
durante os dois dias de curso sobre os mais variados 
assuntos, como cortesia e respeito, evitando gafes e 
choques culturais, apresentações, cumprimentos, lugar de 
honra, ordem de precedência, erros de protocolo, convites, 
como receber, como frequentar, como agradecer, tipos de 
reuniões, serviço à francesa, serviço à americana, talheres, 
pratos e copos, composição das mesas, menus, detalhes 
importantes ao receber entre tantos outros assuntos. A 
presidente da AFSI Carolina Vilalva (de Santiago) e Lilian 
Marques Porto (de Bruxelas) atuaram como moderadoras. 
O interesse foi tão grande e o tempo tão curto para 
abordar tantas questões que surgiram, que a AFSI está 

estudando organizar uma segunda parte do curso, num 
futuro próximo.  

O curso “Representando o Brasil no Exterior‒ o significado 
e os possíveis papéis dos familiares” foi aberto também aos 
funcionários do SEB e aos alunos do Instituto Rio Branco e, 
como os demais cursos promovidos pela AFSI, foi gravado 
e já está disponível no site da Associação para aqueles que 
não tiveram a oportunidade de assistir, ou que queiram 
revê-lo.  O curso despertou um enorme interesse entre 
nossos associados e tivemos uma participação recorde de 
46 ouvintes espalhados por mais de 30 países, conectados 
através de nossa plataforma web, nos mais variados fusos 
horários. Cremos que conhecer melhor as regras básicas 
de cerimonial, assim como entender mais sobre os direitos 
e responsabilidades inerentes aos privilégios e imunidades 
a que as famílias do SEB têm direito e estão sujeitas, 
ajudará muito o processo de adaptação e de integração dos 
familiares à vida do país em que servem, e facilitará o 
convívio com os próprios colegas do posto e com os 
colegas estrangeiros. Depois do curso, esperamos que os 
participantes se sintam mais seguro/as para frequentar os 
ambientes diplomáticos, convidar e aceitar convites para 
participar em eventos e reuniões sociais, o que, a longo 
prazo tornará a experiência no posto mais feliz, mais 
integrada e gratificante para todos.   

AFSI agradece  o trabalho voluntário do Embaixador 
Fernando Igreja no desenho do curso, ao Embaixador 
Gonçalo Mourão pela ajuda logística, aos palestrantes e 
moderadoras, e aos demais membros da diretoria da AFSI 
que ajudaram a tornar este curso uma realidade de 
sucesso. 

Lilian Padovani Santos. Diretora Honorária da AFSI. 

“Representando o Brasil no 
Exterior– o significado e os 

possíveis papéis dos familiares”

Fevereiro/Março/Abril 2016Boletim AFSI
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A ampliação da licença-paternidade de cinco para 20 dias 
ainda deve demorar algum tempo para chegar ao serviço 
público federal.  O benefício, que integra o Marco Legal da 
Primeira Infância, com políticas públicas para crianças de 
até seis anos, está garantido, por enquanto, apenas à 
iniciativa privada, especificamente a funcionários de 
empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. A 
lei, sancionada em 8 de março, também vale para 
empregados que tiverem guarda judicial para adoção. 
A prorrogação da licença e outros direitos ‒ como 
ausências para acompanhamento de consultas médicas da 
gestante e do filho ‒ não são, em princípio, 
automaticamente extensíveis aos servidores públicos. Será 
necessário aguardar disposição legal que autorize a 
extensão de tais direitos à esfera da Administração Pública, 
informam os advogados do Escritório Torreão Braz, que 
representa a ADB. 
É possível, no entanto, traçar um paralelo com a Lei nº 
11.770/2008, que prorrogou a licença-maternidade para 
180 dias no âmbito da iniciativa privada, explicam os 

advogados. No caso, também não houve disposição 
específica quanto às servidoras públicas. Muitas servidoras 
buscaram o Poder Judiciário para requerer o direito e, em 
muitas ocasiões, houve deferimento. Poucos meses depois, 
em 11 dezembro do mesmo ano, foi publicado o Decreto 
nº 6.690, que estendeu o direito ao serviço público.   
Caso não haja edição de norma que estenda os benefícios 
concedidos pelo Marco da Primeira Infância aos servidores 
públicos, é possível o ajuizamento de medida perante o 
Poder Judiciário, já que não há fator de discriminação que 
justifique essa diferenciação ‒ afinal, o objeto da tutela é a 
criança e não os pais. 
O benefício pode ser solicitado até dois dias úteis após o 
parto, desde que o funcionário comprove a participação 
em atividade de orientação sobre paternidade responsável. 
A lei não especifica quais atividades seriam essas. No 
período da licença, os pais não podem exercer atividade 
remunerada e a criança tem de estar sob os cuidados 
deles.

Prorrogação da licença paternidade não é 
automática para servidor público.

Fevereiro/Março/Abril 2016

A AFSI sente-se honrada em comunicar aos seus 
associados que, em decorrência da parceria 
construída com a Associação dos Diplomatas 
Brasileiros (ADB), poderemos contar com publicações 
dessa associação de relevante interesse para 
familiares em nosso boletim.
Ademais, serão publicadas ocasionais contribuições 
da AFSI no boletim da ADB, provendo comentários 
para os servidores de assuntos atinentes ao interesse 
da família dos servidores.

Raising Kids in the Foreign Service 
Foi lançado o livro “Raising Kids in the Foreign Service”, editado por Leah Moorefield Evans e pela 
Associação dos Familiares do Serviço Exterior Americano. A obra tem mais de trinta e dois capítulos e 
trata dos mais diversos desafios relacionados à criação de crianças no contexto do serviço exterior 
americano. A maioria lida com desafios educacionais formais (colégios), mas outros trabalham aspectos 
psicológicos (conexões com o país de origem e viagens) ou até com crianças especiais. A versão do livro 
está disponível para o Kindle, no site da Amazon, por US$ 8,99. 
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A previdência dos cônjuges servidores públicos
Em 31/08/2015, uma edição extraordinária do D.O.U. trouxe 
uma notícia que caiu como uma bomba para mais 100 
servidores do Itamaraty e seus familiares, cujos cônjuges são 
também servidores públicos, de outros órgãos ou do próprio 
M.R.E, nesse último caso optando por uma licença sem 
vencimentos. A Medida Provisória nº 689 obrigava-os, a 
partir de 1/12/2015, a recolherem 1/3 do valor dos salários 
dos quais foram forçados a abrir mão para acompanharem 
suas famílias nas remoções para o exterior, a título de 
contribuição previdenciária compulsória, sob pena de perda 
do vínculo com a previdência social e, em última instância, 
do próprio vínculo funcional (como explicava uma nota da 
Câmara dos Deputados sobre a matéria). A notícia foi 
rapidamente divulgada na página da AFSI no Facebook e 
gerou intensos debates. Os debates que se seguiram, no 
facebook e também utilizando o email da Associação, foram 
intensos. A certa altura, manifestei minha intenção de buscar, 
na Justiça, um modo de garantir a viabilidade financeira de 
minha permanência no exterior, em apoio à minha família, 
perguntando se haveria interessados em uma eventual ação 
coletiva. No final de outubro, passamos a concentrar nossos 
debates em um grupo específico, dentro da AFSI, chamado 
MP689. No início de novembro, o grupo começou a 
funcionar efetivamente com a participação de mais de 20 
cônjuges “preliminarmente interessados em uma medida 
judicial preventiva”. Um mês depois, quando do início da 
cobrança abusiva, eram mais de 60 interessados, em um 
grupo de debate reunindo mais de 130 associados.  

A proposta de uma eventual ação na Justiça esbarrou no alto 
custo dos honorários advocatícios, sem perspectivas 
concretas de retorno, caso a MP fosse aprovada. Ainda que 
rejeitada, o valor gasto para sustar preventivamente a 
cobrança, na Justiça, poderia não compensar a economia da 
contribuição. A despeito desse entrave, as mais de 1.200 
mensagens trocadas mostram que a existência do grupo foi 
fundamental para a disseminação de informações que 
possiblitaram, a cada servidor licenciado e afetado pela MP, 
escolhas conscientes e fundamentadas sobre como agir. Pelo 
grupo MP689, da AFSI, tomamos conhecimento das formas 
divergentes e até conflitantes como os diversos órgãos 
públicos interpretavam a medida provisória e orientavam 
seus servidores licenciados sem vencimentos. Enquanto uns 

recebiam de seus órgãos boletos para o recolhimento de 33% 
de seus salários, caso estivessem em atividade, outros 
pertenciam a categorias que conseguiram liminares sustando 
temporariamente os efeitos da MP. Houve órgãos que 
orientaram seus servidores a recolherem os 33%, mas 
ressaltaram que havia dúvidas quanto aos códigos a serem 
utilizados no preenchimento dos DARF. Alguns colegas 
encaminharam consultas formais à Receita sobre os 
precedimentos para recolhimento (ainda sem respostas). Se, 
por um lado, os órgãos públicos batiam cabeças para 
cumprirem a legislação, a Câmara, por outro lado, empurrava 
com a barriga a votação da MP, que perderia a eficácia em 
8/2/2016.   

Mas isso não foi o fim. Em 20/4 uma colega encaminhou ao 
Grupo Parecer Normativo da Receita Federal nº 1/2016, 
publicado na edição do D.O.U. daquele mesmo dia, 
esclarecendo vários pontos nebulosos sobre a contribuição 
previdênciária dos servidores licenciados sem vencimentos. O 
parecer afirma que “enquanto não for publicado Decreto 
Legislativo disciplinando os efeitos durante sua vigência, 
considera-se que ela [a MP 689] produziu efeitos nas 
competências relativas a dezembro de 2015 e janeiro de 
2016”, sendo devidos os recolhimentos compultórios de 33% 
(contra recolhimentos facultativos de 11%, nos termos da 
legislação vigente). Acontece que existe no Congresso, 
paralisado pelo processo de impeachment da Presidente, um 
Projeto de Decreto Legislativo não votado (nem arquivado) 
dentro do prazo regimental, o PDL 320/2016. Para 
regularizarem sua situação, recolhendo os impostos devidos 
ou requerendo a devolução dos valores pagos a maior, os 
cônjuges de servidores do Itamaraty licenciados do Serviço 
Público em função de remoções para o exterior, 
acompanhando suas famílias, aguardam os desdobramentos 
desse imbróglio jurídico. A única certeza que temos é a de 
contarmos com informações tempestivas e precisas a respeito 
do assunto, graças à AFSI e ao Grupo MP689. 

Fernando Cabral. Doutor em Desenvolvimento 
Sustentável, Analista do Banco Central do Brasil, 
licenciado sem remuneração para acompanhar cônjuge 
em Missão Diplomática em Hartford, EUA. 
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Nossas famílias, em missões oficiais diplomáticas, adaptam-se 
a experiências e relações com outras culturas, sociedades e 
países de forma intensa. Compartilhar algumas das vivências 
possibilita reflexões sobre o nosso papel, sobre a relação que 
é estabelecida entre a Embaixada e o Itamaraty com nossas 
famílias, e em como os Estados nacionais que nos recebem 
lidam com essas missões. Minha família, composta por meu 
marido, Oficial de Chancelaria, meus filhos e eu, está em 
Cuba desde o final de 2013. 
O processo que estamos vivenciando em nossa missão em 
Havana, desde o acidente ocorrido em 08 de fevereiro de 
2016, que me vitimou gravemente, tem sido uma batalha e 
um aprendizado constantes. Quando eu deixava meu filho, 
que completava nesse mesmo dia 15 anos, em sua aula de 
taekwondo, em parque próximo a 
nossa casa, fui surpreendida 
pela entrada no pequeno 
estacionamento no qual me 
encontrava de um caminhão da 
empresa estatal cubana 
TransCimex, carregando um 
contêiner, de 40 pés de altura.  
Esse caminhão se enganchou 
em cabo telefônico de outra 
empresa estatal ETECSA, e 
terminou por derrubar um poste 
de concreto com cerca de 15 
metros em cima do carro no qual eu estava, parada, 
aguardando a liberação da saída.  
Após o acidente, tive graves lesões no cérebro, pescoço e 
cervical, inclusive fui submetida à cirurgia para a drenagem 
de hematoma cerebral e corri sério risco de morte. Pouco a 
pouco, quando fui recobrando minha memória e pude voltar 
a raciocinar e refletir sobre esse processo, indaguei ao meu 
marido sobre o que havia ocorrido e quais tinham sido as 
providências das autoridades cubanas e da Embaixada 
brasileira em relação ao caso. 
Fiquei, aos poucos, ciente da série de violações de direitos 
que ocorreu, o que contraria a Lei Cubana, a Convenção de 
Viena e as Convenções sobre Direitos Humanos ratificadas 
por Cuba. Apesar da gravidade, não houve perícia policial no 
local do acidente. A empresa envolvida, contratante do 

motorista e proprietária do caminhão, ocultou as provas 
fundamentais para a investigação ao retirar nosso carro do 
estacionamento, sem que houvesse perícia, sem autorização 
legal e sem nosso consentimento, o que contraria as leis 
cubanas. A polícia desconsiderou a gravidade e o risco à vida 
ocorrido e tratou oficialmente como um acidente apenas de 
danos materiais. Outro elemento é que a empresa estatal 
TransCimex não pagou o seguro obrigatório de seu veículo, 
como estabelece o Código de Vialidad y Tránsito cubano, o 
que dificulta enormemente o ressarcimento dos agudos 
prejuízos de saúde, materiais e morais que tivemos. 
Diante da seriedade das violações, e como não obtivemos 
nenhuma resposta oficial do Estado cubano, apresentei 
denúncia junto à Fiscalía General de Cuba, no dia 09 de 

março de 2016. O apoio para a 
elaboração da denúncia veio da 
solidariedade do coletivo do 
movimento afrocubano Alianza 
Unidad Racial. Após essa 
denúncia, e as várias mobilizações 
e apoios que tivemos (com 
manifestações da AFSI, do 
SINDITAMARATY, da Associação 
Brasileira de Antropologia, do 
Departamento de Antropologia da 
Universidade de Brasília e da 
Articulação das Organizações de 

Mulheres Negras Brasileiras), o primeiro contato oficial do 
Estado cubano conosco ocorreu apenas 73 dias após o 
acidente. Houve reconhecimento das violações, mas sem 
oficialização de prazos e procedimentos para a resolução do 
caso, com insistência na isenção de responsabilidade das 
empresas estatais envolvidas. Reconheceram, por exemplo, 
que a TransCimex retirou o carro ilegalmente, mas buscaram 
minimizar o ocorrido, classificando-o apenas como "uma ação 
para limpar a área que não nos trouxe maiores prejuízos". 
É nesse sentido que nós, como integrantes da missão 
diplomática brasileira, que estamos oficialmente no país, 
temos direito à assistência do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil, e de seu diálogo com o Estado cubano 
para alcançar a garantia de direitos em situações graves como 
essa.

Fevereiro/Março/Abril 2016

Os Direitos da Família nas Missões Diplomáticas Brasileiras: 
Experiência de Acidente de Trânsito Grave em Cuba

Transito na Avenida Prado, em Havana, Cuba. Foto: Bárbara Oliveira
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Com base no reconhecimento de nossa participação na 
missão diplomática brasileira, como familiares oficialmente 
removidos de nosso país, a assistência "cabível" deve ser a 
"consular", já que não estamos a turismo nesses países? 
 Houve quatro manifestações da Embaixada do Brasil ao 
Ministério das Relações Exteriores de Cuba sobre o acidente. 
A última solicita que a Chancelaria local apóie a celeridade 
do processo, em vista de nossa iminente remoção para 
Brasília, única opção que nos restou face à negligência das 
autoridades cubanas, somado aos efeitos de uma "assistência 
consular" brasileira, cuja atuação junto ao Estado cubano teve 
efeitos aparentemente limitados. Todas as comunicações 
feitas sobre o caso com Brasília, pela Embaixada, foram 
reservadas até 04 de maio de 2016, 85 dias depois do 
acidente. Tivemos dificuldade de acesso a essas informações, 
e por isso fizemos solicitação ao MRE, internamente e pela 
Lei de Acesso à Informação, o que recentemente foi aceito. 
Não obtivemos, no entanto, maiores dados sobre eventuais 
gestões realizadas. Além da necessária garantia de amplo 
acesso à assistência, à informação para a vítima e sua família 
das eventuais gestões da Embaixada e a possíveis dados 
enviados pelo Estado cubano à Chancelaria brasileira, é 
fundamental que seja assegurado o direito à voz da vítima e 
de sua família nos informes feitos ao Ministério das Relações 
Exteriores no Brasil. Muitos dados e situações ocorridas no 
processo não foram informados ao Itamaraty em Brasília. 
Como o sistema legal e penal de Cuba é baseado em 
princípios e leis completamente diversos, é fundamental que a 
interação do representante de nosso Estado em Cuba seja 
balizada por subsídios jurídicos. Sugerimos a contratação de 

assistência jurídica pela Embaixada, o que foi ignorado pelo 
Itamaraty. É uma demanda razoável, já que outros Postos 
brasileiros mantêm essa assistência permanente e é praxe em 
diversas embaixadas de outros países em Havana. 
Reconhecer a responsabilidade na proteção de seus 
servidores e de suas famílias, removidos oficialmente para 
cumprir valiosas missões em nome do Estado brasileiro, é um 
dever do Itamaraty. Nós, cônjuges que acompanhamos 
membros do serviço exterior brasileiro, gozamos de 
imunidade diplomática nos termos da Convenção de Viena 
sobre Relações Diplomáticas. Os Estados que nos recebem 
devem, também, adotar medidas adequadas para impedir 
qualquer ofensa à sua pessoa, liberdade ou dignidade suas e 
de sua família, conforme dita o artigo 29 da mencionada 
Convenção. 
Temos grandes batalhas para enfrentar antes que consigamos 
terminar nossa missão em Cuba, abreviada pela situação 
esdrúxula a que fomos submetidos. A atuação da AFSI tem 
sido fundamental para dar suporte à garantia de nossos 
direitos. Por isso, nossa contínua mobilização em espaços 
representativos, como a AFSI, e a ampliação de sua 
articulação e representação, potencializam a garantia de 
nossos direitos e a segurança e estabilidade tão necessárias 
quando deixamos nosso trabalho, nossa cidade e nosso meio 
social para vivermos em países estrangeiros, como parte de 
missões oficiais brasileiras. 
Bárbara Oliveira. Doutora em Antropologia Social, 
servidora pública federal licenciada sem remuneração para 
acompanhar cônjuge em Missão Diplomática em Havana, 
Cuba. 
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Aberto o Fórum da AFSI! Vejam como 
participar. 
O espaço é oferecido pela AFSI para que toda a 
comunidade do Serviço Exterior Brasileiro 
(servidores ativos e inativos, cônjuges e demais 
dependentes maiores de 14 anos) possa compartilhar 
o conhecimento acumulado sobre a vida nos postos e 
trocar informações sobre esse e outros temas de 
interesse comum. 

http://www.afsi.com.br/forum/ 

Convênio da AFSI com a Vista Alegre 

Com dois séculos de existência, a fabricante de 
porcelanas Vista Alegre oferecerá descontos exclusivos 
para membros da AFSI residentes no exterior. Mais 
detalhes em breve!

http://www.afsi.com.br/forum/
http://www.afsi.com.br/forum/
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A AFSI é composta de voluntários (não remunerados), 
familiares e servidores do MRE, trabalhando pelo bem 
estar de cônjuges, filhos, dependentes que "seguem" 
servidores do Itamaraty pelo Brasil e mundo afora. 

Junte-se a esta causa e trabalhe conosco! 

Temos diversas áreas para atuação: jurídica, relações 
públicas (imprensa), tecnologia da informação, 
administração, levantamento de dados (pesquisas), 
contabilidade. 

Atualmente, estamos precisando especial suporte nas 
seguintes áreas: 

Contador(a) 

Formação: contabilidade, economista ou conhecedor 
destas áreas. Atividades: organização do financeiro da 
AFSI (entradas e saídas), imposto de renda, etc. Local: 
trabalho on-line de qualquer parte do mundo 

Tutor(a) de português 

Formação: qualquer. Requisito: fluente em português. 
Atividades: ensinar português aos familiares estrangeiros, 
através de encontros para conversação. Local: Brasília. 

Orientador(a) geral em Brasília 

Formação: qualquer. Atividades: divulgação da AFSI, apoio 
às família nas remoções, informações sobre os postos. 
Observação: haverá treinamento específico e total apoio da 
AFSI no decorrer das atividades. Local: Brasília 

Interessados enviar comunicação para http://afsi.org.br/
contato.html ou familiares.itamaraty@gmail.com 

TRABALHE CONOSCO!

Fevereiro/Março/Abril 2016
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO -ALLIANZ SEGUROS
Já teve problemas com os pedidos de reembolso 
encaminhados à Allianz? Sofreu com cobranças indevidas? 
Ou tem sugestões sobre como aperfeiçoar o serviço? Essa é 
uma oportunidade para todos os beneficiários 
do seguro de saúde (servidores, cônjuges e 
familiares) de compartilhar com a AFSI sua 
experiência em relação à Allianz e suas 
parceiras no exterior.  
Divulgada para os associados no final de 
março, o prazo para responder à pesquisa foi 
prorrogado, com o intuito de obter o maior 
número possível de respostas. A pesquisa é 
aberta a todos os usuários vinculados ao MRE 
(associados ou não à AFSI e os próprios 
servidores) e visa a avaliar em quais aspectos 
o seguro está nos atendendo adequadamente 
e, principalmente, em quais aspectos este 
pode ser melhorado, por meio da 
sistematização dos recorrentes problemas 
que os beneficiários enfrentam. Os 
resultados da pesquisa serão processados e 
encaminhados ao Secretário-Geral do MRE 
e também aos responsáveis pela gestão do 
contrato. 
Resultados Preliminares ‒ Alguns 
destaques 
Até o dia 06 de abril do corrente ano, a 
pesquisa havia sido respondida por cerca 
de 55 pessoas, distribuídas ao redor do 
mundo, com uma forte concentração na 
Europa e nas Américas. Entre os que responderam, 65% 
apontaram que estão satisfeitos ou muito satisfeitos com 
o serviço prestado pela Allianz. Apesar disso, em termos 
da cobertura, 41% indicaram que a cobertura oferecida 
pela Allianz não atende integralmente às suas 
necesidades.  Em relação ao processamento dos pedidos 
de reembolso, 57% se declararam satisfeitos ou muito 
satisfeitos com sua duração; mas 43% responderam ter 
tido algum tipo de problema com esse processamento. 
Participe também! 
Caso você ainda não tenha respondido, não deixe de 
participar! O link para a pesquisa encontra-se disponível 
na página do facebook da AFSI e foi divulgado por email 

aos seus associados. Qualquer dúvida ou sugestão, não 
deixe de nos procurar!

Boletim AFSI Fevereiro/Março/Abril 2016
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www.afsi.org.br/ 
O Boletim da AFSI é uma publicação trimestral voltada para a divulgação de material de 
interesse dos familiares dos servidores do Itamaraty. Nas próximas  edições traremos 
entrevistas, dicas de viagem e turismo, organização de  remoções e você, associado, também 
poderá contribuir enviando materiais de sua autoria. Fotos, poemas, crônicas, QUALQUER 
material que mostre o SEU talento. 
Contribua e divulgue seu TALENTO. Envie e-mail para: familiares.itamaraty@gmail.com

Boletim AFSI Fevereiro/Março/Abril 2016

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. 
Fabiola Saldanha: Vice-Presidente. Formada em Direito pela UERJ e Mestre em Direito 
Internacional pela Washington College of Law. É Procuradora da Fazenda Nacional e 
acompanha seu marido na carreira diplomática desde 1998. Tem duas filhas, Julia e 
Clara. Já residiu com sua família em Genebra, na Haia e em Washington. Mora em 
Brasília desde junho de 2014.  
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 atualmente 
pesquisadora associada ao Instituto Cubano de Investigación Social Juan Marinelo e ao 
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Reside em Havana, Cuba, desde janeiro de 
2014. 
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 Brasília.  
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 
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