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Moção Contrária à Privatização dos Correios 

Câmara Municipal de _________/UF 

*********** 

Bom dia a todos, 

 
 
Inicialmente quero cumprimentar: 

 
Cumprimento os demais Vereadores, e aos que estão 

acompanhando a transmissão de nossa reunião. 
 

Início a minha fala agradecendo a Câmara pela 

proposição da Moção que é de minha autoria que 

retrata a preocupação desta Câmara Municipal de 

Parnaíba com a perspectiva da privatização da 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Como já sabemos, a privatização desta 

empresa, a mais admirada dos brasileiros, estratégica 

em relação à integração nacional, a única presença do 

estado em todos os rincões da nação, se constituirá 
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num verdadeiro desastre, tanto para os profissionais 

que nela estão trabalhando ou trabalharam por várias 

décadas, ajudando a construir e manter esse 

verdadeiro patrimônio nacional, mas sobretudo para 

a população, principalmente nos pequenos 

municípios menos favorecidos, que pagará a conta 

dessa equivocada avaliação do governo, que insiste, 

determinadamente, nesse caminho. 

 

 
Alguns dos principais motivos pela não 

privatização dos Correios foram muito bem 

relacionados na Moção desta Câmara Municipal, 

trazendo para a população e para as Autoridades as 

quais se destina, a exata dimensão da atuação da 

empresa e da sua importância para a economia 

nacional. 

Para ainda melhor ilustrar por quais motivos 

os Correios devem permanecer como empresa 

pública, gostaríamos de acrescentar alguns outros: 
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 Os Correios existem para cumprir mandado 

constitucional: 

Art. 21. Compete à União: 

X - manter o serviço postal 
 
 

 Os Correios prestam serviços de natureza 

nitidamente pública, integrando o país, 

assegurando serviços úteis em todo o 

território nacional, como o pagamento de 

benefícios, a inscrição em concursos, o 

pagamento de contas e impostos, a entrega 

de remédios, livros didáticos (FNDE) e das 

provas do ENEM, enfim, toda gama de 

atendimentos que facilitam a vida do cidadão, 

especialmente dos que residem nos pequenos 

municípios; 

 Mantêm, com seus próprios recursos, uma 

ampla rede de atendimento composta por 

mais de 11.700 agências, além dos serviços de 
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entrega que alcançam todo o País (5.570 

municípios); 

 Os Correios já fazem um grande trabalho ao 

universalizar o serviço postal sem depender 

do Tesouro Nacional, num país com dimensões 

continentais e grandes diferenças regionais, e 

ainda repassando dividendos para a União; 

 Os dois últimos balanços dos Correios 

(2020-2021) fecharam no azul com um lucro 

de 3,8 bilhões de reais. 

 Os Correios estão no centro de um 

complexo empresarial que vai muito além das 

fronteiras da empresa, abrangendo mais de 

1.000 agências franqueadas, centenas de 

fornecedores, empresas transportadoras, 

empresas de comércio eletrônico (que 

preferem utilizar os Correios por sua 

abrangência, preço e qualidade); 



5  

 Todo esse conjunto empresarial é 

responsável pela geração de milhares de 

empregos diretos e indiretos! 

 O rápido crescimento e a consolidação do 

comércio eletrônico brasileiro só foram 

possíveis porque os Correios estavam 

presentes, cobrindo o país todo com os seus 

serviços; 

 Os pequenos empresários encontram nos 

Correios soluções para suas necessidades que 

não são oferecidas por outras empresas 

concorrentes. E podem chegar a todo o 

mundo via Correios; 

 90% das lojas de comércio eletrônico 

possuem os Correios como forma de entrega 

e a maioria só usa os Correios, apesar de haver 

centenas de outras transportadoras no 

mercado; 
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 Apesar de ter um dos maiores territórios 

dentre os países, o Brasil pratica uma tarifa 

postal bem abaixo da média mundial; 

 Em apenas 342 municípios os Correios têm 

resultados favoráveis. Nos demais 5.228 os 

serviços continuam sendo necessários, 

mesmo que não rendam financeiramente à 

empresa; 

 Dentre as instituições públicas, os Correios 

figuram entre as que gozam de maior 

confiança da população, logo após a família e 

junto aos bombeiros; 

 Em qualquer país do mundo, um operador 

postal público como os Correios do Brasil seria 

motivo de orgulho para o governo. No Brasil, 

mais ainda, porque estamos num país 

continental e com grandes diferenças 

regionais. 
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 Somos aproximadamente mais de 200mil 

funcionários em todo o país que atende a toda 

população como os ribeirinhos, todo o Sertão 

Nordestino todos em geral. Não medirmos 

esforços para atender a população. 

 Durante a pandemia do Corona Vírus os 

Correios esteve presente na distribuição das 

VACINAS para todas as capitais do País ,ou 

seja, os Correios foi considerado como a única 

empresa com uma logística Capaz de atender 

a demanda da distribuição das vacinas. 

Por estas razões e por inúmeras outras que 

poderiam ser elencadas temos que colocar força na 

luta contra a privatização dos Correios, para evitar, a 

todo custo, este incompreensível ataque ao 

patrimônio público, que trará, como consequências, a 

previsível falência da prestação dos serviços e 

incalculáveis prejuízos à população e ao país! 
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E é exatamente o que está sendo feito, aqui e 

agora! 
 

Com a aprovação desta Moção, a Câmara 

Municipal de Parnaíba, compreendendo e 

personificando a vontade da população desse 

município (e de todos os brasileiros) está dando um 

passo à frente, dizendo NÃO à privatização dos 

Correios. 

Para encerrar, agradeço, em nome da 

Associação dos Profissionais dos Correios da Adcap 

Piauí a ADCAP Piauí , por defender os Correios e a 

população do País , parabenizando esta Câmara 

Municipal e aos demais vereadores pela ação corajosa 

e patriótica em defesa da nossa querida Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos e aos 

183.482 mil habitantes de Parnaíba pelo prestígio e 

acolhimento aos funcionários dos Correios deste 

munícipio. 

Muito Obrigada! 


