
ROTEIRO SUGERIDO PARA AÇÃO DAS MOÇÕES CONTRA A 

PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS 

 

1. NÚCLEOS ADCAP contratantes do temporário ou base do colega aposentado 

a. Orientar o contratado/colega de ECT que realizará essa atividade para acesso 

ao site da ADCAP Nacional, aba MOÇÕES, onde estão vários documentos e 

ferramentas para essa ação. 

b. Identificar e cadastrar os nomes dos presidentes de todas as Câmaras 

Municipais onde ainda não exista moção contra a privatização aprovada, 

passando para o contratado/colega; 

c. Acompanhar a eficiência e eficácia dos serviços prestados (quantidade de 

contatos, nome do contato, data e horário do contato, sinalização do contato, 

perspectiva de moção, etc...) 

 

2. TEMPORÁRIO/COLEGA QUE ATUA NA AÇÃO DE MOÇÕES 

a. Utilizar a lista recebida do NR ADCAP contratante, ou dos Núcleos do N, NE ou 

CO que eventualmente apoiarão, com os contatos dos presidentes de Câmaras 

Municipais apenas dos locais que ainda não aprovaram moção; 

b. Em caso de ausências, identificar essas informações nas Câmaras faltantes; 

c. Acessar o site da ADCAP Nacional, em especial a aba MOÇÕES, tomando 

conhecimento dos documentos/ferramentas ali existentes 

i. MODELO DE MOÇÃO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 

ii. SUGESTÃO DE DISCURSO DO VEREADOR PROPONENTE 

iii. JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS QUE EMBASAM NOSSO ENTENDIMENTO 

QUE A PRIVATIZAÇÃO É PÉSSIMA PARA O PAÍS E PARA O MUNICÍPIO 

iv. MODELO DE CARTA PARA ENVIAR AOS PRESIDENTES DE CÂMARAS 

MUNICIPAIS  

v. RELAÇÃO DAS MOÇÕES JÁ APROVADAS 

vi. FERRAMENTA PARA UPLOAD DAS NOVAS MOÇÕES (não esquecer de 

digitar todas as informações antes do UPLOAD) 

d. Além dos documentos/ferramentas mencionadas acima, conhecer o perfil 

oficial da ADCAP nas redes sociais (facebook/instagram) e da campanha 

TODOS PELOS CORREIOS, onde encontrará inúmeros artigos técnicos contra a 

privatização dos Correios. É muito importante se inteirar de todos esses 

artigos/publicações para embasar ainda mais os argumentos nos contatos com 

os presidentes de Câmaras Municipais 

e. MUITO IMPORTANTE: Nos contatos com os presidentes de Câmaras 

Municipais ou demais vereadores, sempre deixar bem claro que nossa ação e 

entendimento a respeito do tema não possui nenhum viés ideológico, político-

partidários, embasando-se apenas em argumentos realmente técnicos que 

demonstram que a privatização do serviço postal seria péssima para o país e, 

principalmente, para aquele município. Nossa ação nada tem de confronto 

com governo mas apenas de argumentos técnicos/operacionais. Inclusive 

vereadores alinhados ao governo federal, quando questionarem, deverão ser 

posicionados que a aprovação da Moção não seria uma afronta ao governo 



federal mas apenas um posicionamento pontual sobre um assunto técnico 

específico. Deixar bem claro que não é posicionamento político-ideológico-

partidário. 

f. Seguir o material ROTEIRO PARA ABORDAGEM AOS VEREADORES AÇÃO 

MOÇÕES já enviado a vocês e disponibilizado no site da ADCAP (aba Moções) 

g. Em alguns casos, se realmente necessário e solicitado pelos vereadores, o NR 

contratante ou da área da Câmara solicitante deverá ser posicionado sobre 

eventual pedido para visita pessoal de alguém. Essa visita poderá ocorrer por 

algum diretor da ADCAP, por algum aposentado da cidade (o NR teria que 

contatar e convencer esse aposentado, dando-lhe todos os argumentos 

técnicos para apresentar aos vereadores) ou mesmo o temporário, nos casos 

de viabilidade e acerto com o respectivo Núcleo. 

 


