
                                              MOÇÃO Nº 35/2019 
(De repúdio à pretendida 
privatização da Empresa Brasileira 
de Correios E Telégrafos (ECT))     

 

 
                                              Considerando que os Correios são a 
entidade do Governo Federal mais presente no território nacional, com 
agência em todos os Municípios brasileiros,  

 
Considerando que os Correios conseguem 

atender todo o Brasil com qualidade, apesar das dimensões 
continentais do país, das grandes diferenças entre suas regiões e da 
complexidade da logística postal,  

 
Considerando que os Correios não são 

estatal dependente dos recursos do Tesouro Nacional, sem, portanto, 
representarem risco fiscal para a União, 

 
Considerando que os Correios, com seus 

mais de 100.000 empregados, prestam serviço de alta qualidade 
operacional, figurando dentre as cinco instituições brasileiras que 
gozam de maior confiança da população, 

 
Considerando que os Correios prestam 

inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais, como o recebimento de impostos e taxas, o 
pagamento de benefícios sociais, inscrições em cadastros e concursos, 
logística de eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de 
concursos públicos, distribuição de medicamentos, entre vários outros, 

 
Considerando que o rápido crescimento e a 

consolidação do comércio eletrônico brasileiro só foram possíveis 
porque os Correios estavam presentes, cobrindo o país todo com 
serviços acessíveis e consistentes, 

 
Considerando que os Correios são 

parceiros e fator de fomento das pequenas e médias empresas, 
especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no 
segmento de encomendas nacionais e internacionais,  

Considerando os diversos benefícios da 
presença dos Correios e da oferta de seus serviços para as populações 
e para as economias das localidades do interior do país, 

 



Considerando que não há monopólio para o 
serviço de encomendas e que os Correios lideram o mercado para 
encomendas de até 30 Kg, 

 
Considerando que um dos principais 

argumentos a favor da privatização dos Correios não é verdadeiro: de 
que sua situação financeira se encontra totalmente desequilibrada, 

 
Considerando que há, no planeta, apenas 8 

(oito) países com Correios totalmente privatizados (Aruba, Cingapura, 
Grã-Bretanha, Líbano, Malásia, Malta, Países Baixos e Portugal), cujas 
áreas somadas não ultrapassam a área de nosso Estado de Mato 
Grosso, 

 
Considerando que a experiência 

internacional demonstra que, com a privatização, os preços dos serviços 
sobem e as agências não lucrativas são fechadas, pois o que se visa, 
acima de tudo, é o lucro,  

 
Considerando o papel estratégico de um 

Correio Público na logística do país, contribuindo para o 
desenvolvimento e para a integração nacional, e que uma plataforma 
pública de logística, comunicações e atendimento é essencial para o 
bem estar e para a vida dos cidadãos brasileiros, 

 
Considerando, por todo o ora exposto, que 

é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como 
verdadeiro braço do Governo Federal em todo o território nacional, 
desenvolvendo sua missão pública notória, 

 
Considerando o fato de que o Governo 

Federal anuncia que estuda privatizar os Correios,  
 
Ante ao Exposto, nos termos do Regimento 

Interno desta Câmara Municipal, instituído pela Resolução nº 02, de 
24.06.1992, e em função da enorme preocupação de empregados e 
colaboradores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 
REQUEIRO que seja manifestada MOÇÃO DE REPÚDIO à pretensa 
privatização da empresa, tal qual, como dito, vem anunciando o 
Governo Federal. 

  
Que a presente Moção, após aprovada pelos 

senhores pares, seja encaminhada, como prova de nossa mais veemente 
PREOCUPAÇÃO E APOIO, às seguintes autoridades: Presidente da 
República, Senador Presidente do Senado Federal, Deputado Presidente 
da Câmara Federal, Ministro da Casa Civil, Ministro da Ciência, 



Tecnologia, Inovação e Comunicações, Ministro da Economia e 
Presidente dos Correios. 

 
Sala das Sessões, 27 de setembro de 2019. 

 
 
 

JAIME RODRIGO FAVA 

Vereador 
 

 

 
 


