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Moção Nº 44/2021 

 

MOÇÃO DE APOIO À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS (ECT).  

 

Senhor presidente: 

A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a Noroeste do Estado 

de São Paulo, vem se solidarizar, por meio dessa Moção de Apoio, a todos os 

trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) contra a 

privatização que se anuncia no Governo Federal. 

Entendo ser legítima a ação governamental no sentido de privatizar 

os Correios, é, sobretudo, prerrogativa do Poder Executivo; contudo, o momento 

atual pelo que os brasileiros estão passando nos remete a um ponto de inflexão 

na busca por outras alternativas que não seja a privatização pura e 

simplesmente. 

Além do que os Correios no Brasil prezam pela excelência dos 

trabalhos, fazendo com que as encomendas, boletos, cartões, telegramas, 

medicamentos, vacinas, presentes de toda natureza, benefícios sociais, tributos, 

concursos públicos; enfim, um universo de situações que exigem que a entrega 

seja de qualidade, know-how e logística.  

Os Correios vêm se aprimorando ao longo do tempo desde sua 

origem em 25 de março de 1663, com a criação do Correio-Mor no Rio de 

Janeiro, até 20 de março de 1969, quando a ECT foi criada como empresa 

pública vinculada ao Ministério das Comunicações.  

São 358 anos de serviços prestados à Nação de forma impar e 

excepcional, chegando a lugares mais distantes do País, às comunidades 

ribeirinhas, rurais e nas profundezas da Amazônia, sem visar o lucro a não ser a 

obstinação pelo serviço prestado e de qualidade, conforme já conhecido pelo 

povo brasileiro. 
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Uma vez privatizado, o que vai prevalecer é o lucro pelo lucro e não 

se sabe se os locais mais distantes serão respeitados, uma vez que gera gastos 

com a logística e não traz retorno financeiro como já ficou provado com as 

privatizações em Portugal e Argentina. 

Por fim, ressalto que os Correios estão atuando em todo território 

nacional, em 5.570 municípios brasileiros, proporcionando qualidade de vida por 

meio de uma ação de trabalho fantástica que nos enche de orgulho por tamanha 

dimensão estratégica. 

 

 

Por todo o exposto, 

REQUEIRO, nos termos regimentais, após ouvido o soberano Plenário, que seja 

inserido na ata dos nossos trabalhos, Moção de Apoio à Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT).  

 

Que do deliberado seja dada ciência às seguintes autoridades: 

JAIR MESSIAS BOLSONARO 

Presidente da República 

End.: Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, 3º Andar 

CEP 70150-900 / Brasília/DF 

 

 

RODRIGO OTAVIO SOARES PACHECO – DEM-MG 

Senador Presidente do Senado Federal 

End.: Senado Federal – Praça dos Três Poderes – Anexo: 1 – 17º Pavimento 

CEP 70.165-900 / Brasília/DF 
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ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA  – PP-AL 

Deputado Federal Presidente da Câmara dos Deputados 

Câmara dos Deputados – Palácio do Congresso Nacional-Gabinete: 308 – 

Anexo: IV - Praça dos Três Poderes 

CEP 70.160-900 / Brasília/DF 

 

FREDERICO BORGES DA COSTA – LÍDER DO PATRIOTA – MG 

Endereço: Câmara dos Deputados – Praça dos Três Poderes -Gabinete 633 - 

Anexo IV – CEP: 70160-900. 

 

Que do deliberado seja dada ciência a Sérgio Parada, na rua Tiradentes, n° 

2459, Boa Vista, São José do Rio Preto-SP, CEP: 15025-050. 

 

SALA DAS SESSÕES "DEPUTADO BADY BASSITT", 
15 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

PRG/ea 

 


