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INFORME 005/2022 do Comitê Nacional da FENTECT Contra a 

Privatização dos Correios. Brasília, 25/03/2022. 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS  

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 

 

Companheir@s,  

 

Na semana de 21 a 25 de março, os integrantes do Comitê Nacional da FENTECT Contra a Privatização 

dos Correios, dando continuidade à luta contra os ataques do governo para a aprovação do projeto de 

privatização dos Correios (PL 591/21), se dedicaram a produzir um panfleto que foi distribuído no dia 24, 

em um ato simbólico realizado no Ministério das 

Comunicações, onde ocorreu a Audiência 

Pública dos Serviços Postais chamada pelo 

Ministro Fábio Farias e que, mesmo com a saída 

do relator deste projeto na Comissão de 

Assuntos Econômicos do Senado, continua 

insistindo com a aprovação do mesmo.  

O objetivo da audiência ficou claro quando o 

Ministério, apesar da solicitação da FENTECT, 

via carta oficial, enviada com antecedência para 

que os representantes dos trabalhadores ecetistas 

tivessem direito de compor a mesa para mostrar 

sua visão sobre o tema, não nos incluiu no 

debate. Diante disso, a Audiência mostrou 

apenas o lado do governo, na tentativa de 

justificar a sua posição privatista. Inclusive, 

quando o secretário do Ministério das 

Comunicações, Diogo Mac Cord, mudou o foco do debate do PL 591, fazendo a divulgação do lucro de 

R$ 3,7 bilhões, o governo Bolsonaro passa a atacar a questão da isenção fiscal que os Correios tem, onde, 

segundo o mesmo, sem a isenção fiscal a arrecadação do governo seria de cerca de R$ 4,4 bilhões.  

O que não foi dito é que a isenção fiscal é o que garante a universalização dos Serviços Postais, o que 

possibilita que os Correios esteja presente em todos os municípios brasileiros e que, num cenário sem essa 

isenção fiscal, o custo de todo esse, suposto, valor arrecadado seria repassado à população, através de 

reajustes exorbitantes das tarifas.  Além disso, o próprio PL 591/21 garante ao pretenso comprador dos 

Correios uma imunidade tributária de 5 anos após a privatização, portanto, mais uma vez o governo 

Bolsonaro mente. 

Para os Correios, como Empresa Pública, que presta um serviço social e de integração nacional, não pode 

haver isenção fiscal mesmo gerando lucro à União, mas para a Empresa Privada poderá?  
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Essa audiência foi um alerta para que o Comitê seja reforçado, com a presença de mais representantes 

sindicais aqui em Brasília a partir de 04/04, pois é mais uma prova de que o governo fará todas as 

tentativas possíveis para a aprovação desse PL ainda dentro do mandato do atual presidente, como 

prometido. 

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, que permanecerá em 

atividades até a derrubada desse PL no Senado. 

 

 

 

 

 

 

#NãoAvendaDosCorreios  

#PúblicoParaTodos 

#NãoAprivatização  

#CorreiosFortalecido 

 

Saudações Sindicais,    

Comitê Nacional da FENTECT Contra a Privatização dos Correios 

 

    

José Rivaldo da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Mauro Aparecido Ramos 
Secretário Geral – FENTECT  Sec. de Adm. e Finanças - FENTECT  SINTECT/CAS 

 

  

Erico Alexandro P. dos Santos  Amanda Gomes Corcino  Ademilson da Silva 
SINTECT/SC  SINTECT/DF  SINTECT/AP 

 

      

Marcos Aurélio do Nascimento  Adriano Lima Santos  Emerson da Silva Saes 
SINTECT/SJO  SINTECT/SE  SINTECT/RS 

 


