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CT/ADCAP – 034/2022 
 
 
 
 
Excelentíssimo Sr. (a)  
Presidente da Câmara Municipal de ...................  
 
 
 
 

A Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP vem, por meio deste ofício, solicitar sua 
especial atenção e consideração para um assunto de elevada importância para esse município e para toda a 
sociedade brasileira: a privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 
 

Como já é de amplo conhecimento, há uma forte movimentação no âmbito do Governo Federal para 
agilizar um processo de privatização dos Correios, uma empresa tricentenária e que vem prestando serviços de 
integração nacional e internacional para todos os municípios brasileiros. Uma empresa que possui uma 
situação financeira equilibrada, serviços de qualidade reconhecida, com uma infraestrutura pública de logística, 
de comunicações e de atendimento importante para a vida das pessoas, das empresas, dos pequenos e 
grandes municípios e dos governos. Cabe ressaltar que os Correio são a única instituição pública presente em 
todo o território nacional e, em quase 60% dos municípios, é a única instituição federal presente, possibilitando 
o conhecimento e a verificação da realidade local impactada e influenciada por diversas políticas públicas de 
responsabilidade da União.  

 
É notório que apenas uma empresa pública conseguiria estar presente em todos os 5.570 municípios 

brasileiros, mesmo tendo lucro em apenas aproximadamente 350 desses municípios. Situação esta que, 
obviamente, nenhuma empresa privada absorveria integralmente, uma vez que seu foco único e específico é 
no lucro, ou seja, nos grandes centros.  

 
Assim, a aprovação pelo Congresso Nacional, de um processo de privatização do Correio seria 

extremamente danoso, sobretudo, para a população e economia dos pequenos e médios municípios, em 
especial, para a sustentabilidade das empresas de e-commerce que utilizam, em grande parte, da logística do 
Correio para atingir toda a população brasileira e, inclusive cidades do exterior. 

 
É muito importante essa Câmara Municipal avaliar a importância do Correio para esse município, visto 

que a ECT é a única instituição de logística e de comunicação presente em todo o território nacional, mesmo 
nos quase 95% dos municípios que não apresentam lucro para a empresa. É a sua atuação social e de 
integração nacional, sendo que uma privatização tiraria esse tipo de atuação nesse município, bem como na 
maioria dos municípios de pequeno e médio porte, onde a população ficaria desassistida de serviços postais. 

 
 Sendo assim, solicitamos o apoio dos vereadores desse município com a aprovação da Moção de 

Apoio à Não Privatização dos Correios, cujo modelo segue anexo, e com posterior encaminhamento à todas 
as autoridades nomeadas na referida Moção. Encaminhamos, também, as justificativas e argumentos técnicos 
detalhados que embasam a manutenção dos Correios como empresa pública. Esse material contribuirá para 
uma melhor compreensão, por parte dos integrantes dessa Câmara Municipal acerca do assunto, bem como a 
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urgência e importância da aprovação dessa Moção em apoio à manutenção de um Correio Público e contra a 
privatização. 

 
Esperamos contar com o apoio de V. Exa. e dos distintos Vereadores desse Município nessa 

empreitada. Cuidar bem dos Correios, potencializando sua utilização em benefício de todos os brasileiros é 
uma missão relevante para os governos federal, estadual e municipal que devem enxergar essa grandiosa 
empresa CORREIOS como uma peça fundamental para o desenvolvimento de cada Munícipio, de cada Estado 
e, consequentemente do nosso Brasil.  

 
Agradecemos a atenção que puderem dispensar a esse assunto de extrema importância e urgência 

neste momento para todos os brasileiros. 
 
 
 

Atenciosamente, 
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Presidente do NR/ADCAP – 
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Data / Local 


