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Caro Colega,  
 
 
 
 
A ADCAP tem envidado todos os esforços para combater a ideia da privatização dos 

Correios no Congresso Nacional. Atualmente tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
PL 591/21 que em seu texto autoriza que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa 
privada. Se aprovado é o passo que o governo precisa para acelerar a privatização da nossa ECT, 
empresa com mais de 300 anos de história, que emprega você e mais de 90.000 colegas e já 
empregou milhares de colegas já aposentados. 

 
Assim, face a importância e urgência do assunto, contamos com o seu apoio, como 

empregado dessa empresa que gera em torno de 300 mil empregos diretos e indiretos em todo o 
Brasil, que tem dado lucro nos últimos anos, como em 2020 por exemplo, quando obteve lucro de 
RS1,5 bilhões, bem como está presente em todo o território nacional.  

 
Uma das ações em andamento é a aprovação de MOÇÕES nas Câmaras Municipais de 

todo o país, sendo que já existem centenas de Moções aprovadas. A ADCAP está enviando Carta 
para todos os presidentes de Câmaras Municipais, porém, precisamos muito do apoio de vocês, da 
ativa e aposentados, que trabalham e/ou trabalharam nessa agência, para reforçar junto aos 
vereadores os argumentos técnicos que justificam nossa causa. Em anexo, encaminhamos 03 
documentos (MODELO DE MOÇÃO, JUSTIFICATIVA TÉCNICA e um PASSO A PASSO para 
auxiliar nessa ação).  

 
Sendo assim, considerando que se trata de um assunto muito importante, de interesse de 

todos, gostaríamos de contar com o apoio de vocês no contato e convencimento do presidente da 
Câmara Municipal dessa cidade e/ou outros vereadores, para aprovação da MOÇÃO (modelo 
anexo) e encaminhamento para as autoridades nomeadas. 

 
Caso existam outros colaboradores na agência que possuam maior grau de relacionamento 

com vereadores, eles poderiam realizar esse contato inicial. Caso tenham dúvidas sobre os 
argumentos, mesmo após a leitura dos anexos, no site todos pelos correios existem vários 
argumentos técnicos para fundamentar a necessidade de lutarmos contra a privatização da ECT, 
que seria péssima, em especial para os pequenos e médios municípios. 

 
Após aprovada a Moção, favor encaminhar uma cópia para a ADCAP por meio dos e-mails 

contatoadcap@adcap.org.br ou adcap@adcap.org.br ou pelo WhatsApp (61) 9 8118-1426.  
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Contamos com o apoio de vocês!!! 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Presidente do NR/ADCAP – 

 
 
 
 

-----------------------------------------------  
Data / Local 


