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INFORME 002/2022 do Comitê Nacional da FENTECT Contra a 

Privatização dos Correios. Brasília, 22/02/2022. 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS  

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 

 

Companheir@s,  

Dando continuidade às atividades no Senado Federal, os representantes do Comitê Nacional da 

FENTECT Contra a Privatização dos Correios, presentes em Brasília, visitaram todos os gabinetes dos 

Senadores na semana, 14 a 21 de fevereiro, entregando uma carta informando do retorno das nossas 

atividades aqui em Brasília. Na ocasião, conseguimos falar com alguns Senadores, pessoalmente, e 

reforçamos o pedido de audiências e o apoio a nossa luta. 

Até agora, conseguimos, através das nossas atividades, que a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 

não retomasse a votação do Relatório apresentado pelo Senador Márcio Bittar e, consequentemente, 

impedindo que o PL 591 vá para votação no Plenário. 

Também, estamos acompanhando o andamento dos julgamentos do STF onde tramitam matérias que 

tratam da quebra do Monopólio Postal dos Correios, destacando o Julgamento do dia 16 de fevereiro, data 

em que estava em Pauta o julgamento do RE (Recurso Extraordinário) 667958 de relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes, impetrado pelo município de Três Marias/MG, visando a quebra do Monopólio Postal 

dos Correios na entrega de guias ou boletos de cobrança. Devido à polêmica gerada em torno do 

julgamento que o antecedeu na pauta do dia, não foi realizado o julgamento deste RE, ficando para ser 

retomado em data ainda não definida. 

Ainda, na mesma semana, tomamos conhecimento de que o Deputado Federal Leonardo Monteiro (PT-

MG), Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, enviou ofício à Presidente do TCU 

(Tribunal de Contas), Ministra Ana Arraes, pedindo que o tribunal apure a denúncia sobre novas 

irregularidades no Postal Saúde, conforme notícia divulgada na revista Carta Capital de 14 de Janeiro de 

2022, onde informa sobre contrato entre a Postal Saúde e a operadora de planos de saúde Hapvida, que 

pode gerar um prejuízo de 14 milhões de reais aos participantes do Plano de Saúde dos Correios - Postal 

Saúde. 

O governo Bolsonaro, apesar das dificuldades enfrentadas em dar continuidade ao PL 591, com o único 

objetivo de cumprir promessas da campanha, ainda não desistiu da ideia de vender os Correios. Isso fica 

claro nas palavras do Ministro da Economia, Paulo Guedes, que continua afirmando que o PL 591 será 

aprovado ainda neste semestre. 

Destacamos que o governo Bolsonaro não tem medido esforços e nem recursos para a aprovação da 

venda dos Correios a preço de "banana", se empenhando apenas em dar respostas aos seus apoiadores e 

financiadores que estão sedentos em se apossar do patrimônio nacional em benefício de suas empresas. O 

Ministro das Comunicações, Fábio Farias, tem frequentado os corredores do Senado fazendo lobby para a 

aprovação do PL 591, mas, devido à presença do Comitê Nacional Contra a Privatização dos Correios e 
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aos trabalhadores(as) que têm nos ajudado, através das redes sociais,  ainda não foi terminada a votação 

na CAE, o que impede a votação do PL 591 no Plenário. 

Como descrito acima, os desafios são muitos e a nossa luta junto aos parlamentares (Senadores e 

Deputados) não pode parar. Por isso, reforçamos novamente a necessidade de os Sindicatos filiados à 

FENTECT enviarem seus representantes para Brasília, compor o Comitê Nacional da FENTECT Contra a 

Privatização dos Correios, a partir de 07 de março de 2022. 

 

#NãoAvendaDosCorreios  

#PúblicoParaTodos 

#NãoAprivatização  

#CorreiosFortalecido 

 

Saudações Sindicais,    

 

Comitê Nacional da FENTECT Contra a Privatização dos Correios 

 

    

José Rivaldo da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Paulo André N. da Silva 
Secretário Geral – FENTECT  Sec. de Adm. e Finanças - FENTECT  Sec. de Formação Sindical -FENTECT 

SINCORT/PA 

 

     

Amanda Gomes Corcino  Shirlene Pereira de Souza  Suzy Cristiny da C. Amim 

Secretária da Mulher - FENTECT  SINCOTELBA   SINTECT/AC  
 

 

  

Erico Alexandro P. dos Santos  Mauro Aparecido Ramos  Ueber Ribeiro Barboza 
SINTECT/SC  SINTECT/CAS  SINTECT/GO 

 

   

Marcos Aurélio do Nascimento 

SINTECT/SJO 

 

 


