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CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Correios privatizado, povo prejudicado!
Os Correios, grande empresa pública federal, possuem um histórico 

de mais de 350 anos e presta seus serviços a TODA a população brasi-
leira. 

Considerado um patrimônio nacional, é a única estatal que alcança 
os 5.565 municípios do país. Isto só é possível graças ao seu caráter 
público e ao seu papel social, que é o de atender a toda a população in-
dependente de obter lucro, levando serviços postais e bancários.

Mas se houver privatização, isso vai acabar. Empresário nenhum in-
veste onde não dá lucro. Entregar correspondências em comunidades, nas periferias, nos sertões e aos ribei-
rinhos é trabalho que só uma empresa pública faz.

O presidente interino Michel Temer já declarou abertamente que vai privatizar tudo o que for possível. 
Faz parte de sua lista, a privatização dos Correios. Esta decisão traz sérios prejuízos para a população e para 
os empregados.

Fique atento! Com a privatização dos Correios é você quem vai perder! Haverá:
• Aumento de tarifas, ou seja, o custo dos serviços ficará muito mais caro;
• Fim da cobertura nacional, centenas de municípios ficarão sem atendimento;
• Lucro exclusivo dos empresários compradores, com fim dos repasses à União para financiamento de 

políticas públicas;
• Aumento do desemprego, como consequência da demissão de milhares de trabalhadores;
• Extinção de concursos públicos;

Suas cartas e encomendas estão atrasando? Saiba por quê!
A culpa não é dos carteiros. Queremos passar todos os dias na sua rua!
Há alguns anos, os administradores dos Correios, que geralmente são apadrinhados políticos externos 

ao quadro de funcionários, vêm lhe trazendo inúmeros transtornos em virtude dos constantes atrasos na 
entrega de suas correspondências. Injustamente, o carteiro de seu bairro, vez por outra, vem sendo respon-
sabilizado pelos prejuízos que a Empresa tem causado a seus clientes.

Mas você precisa saber que a culpa pelos atrasos é exclusiva da direção dos Correios, que deixou de fazer 
novas contratações de funcionários, através de concurso público. Assim, acabou por sobrecarregar os traba-
lhadores em atividade.

A situação só piorou nos últimos anos, tendo em vista que milhares de trabalhadores saíram da Empresa, 
sem que houvesse a reposição das vagas que surgiram. Muitos saíram por não suportar as péssimas condi-
ções de trabalho e o baixíssimo salário-base de apenas R$ 1.273,49. Outros aderiram aos sucessivos planos 
de demissão voluntária. 

Hoje, aqueles trabalhadores que ainda restam, estão trabalhando dobrado e muitas vezes até triplicado. 
Vários destes estão adoecendo física e psicologicamente, se tornaram vítimas do assédio moral de suas 
chefias imediatas e da enorme pressão para colocar o serviço em dia e atingir as metas.
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Em quase todos os setores da empresa faltam trabalhadores, principalmente nos Centros de Distribui-
ção Domiciliar – CDD’s. Em Goiás, há dezenas de municípios que estão sem carteiros e muitos cidadãos 
acabam sendo obrigados a buscar suas correspondências nas unidades dos Correios.

Sabe o porquê de terem feito e continuarem fazendo tudo isso? É para deixar você e toda a população 
revoltados e convencidos de que privatizar a empresa é a solução.

Os trabalhadores dos Correios denunciam que está em curso um processo intencional de desmonte da 
Empresa. A qualidade dos serviços despencou graças à sabotagem de seus administradores, que visam en-
tregar esse patrimônio público para a iniciativa privada. 

Faz parte das estratégias privatizantes, o fechamento de agências, a diminuição do quadro de pessoal, 
os ataques aos direitos dos empregados, o contraditório discurso de crise financeira e o sucateamento dos 
serviços com a consequente insatisfação dos clientes.

Privatizar não é a solução! Para resolver o problema e assim atender ao público com qualidade e eficiên-
cia, a solução passa pelo investimento em novas contratações por meio de concurso público, já que o último 
aconteceu em 2011, e pela garantia de salários dignos e condições de trabalho adequadas.

Nós trabalhadores dos Correios, que no passado já enfrentamos outros governos que também queriam 
privatizar a nossa empresa e ameaçar nossos empregos e os direitos da população, preparamo-nos para mais 
esta batalha e pedimos o seu decisivo apoio. 

Com o objetivo de esclarecer a todos os cidadãos goianos, sobre os prejuízos resultantes da 
privatização dos Correios para seus empregados e para toda a população, o SINTECT/GO 
convida você a participar de uma Audiência Pública, no próximo dia 1º de setembro, às 19h, 
no Auditório Costa Lima, na Assembleia Legislativa, em Goiânia. Sua presença é essencial, 
participe!

Realização

Apoio


