
Novamente, a mídia divulgou o 
que a direção dos Correios não 
tem coragem de debater aber-

tamente com os próprios trabalhado-
res e com a sociedade. Em um ato dito 
discricionário (que tem como signifi-
cado, no próprio dicionário, arbitrário, 
ilimitado, relativo à discrição), o novo 
presidente da estatal, Carlos Fortner - 
aliado de Guilherme Campos, amigo 
de partido, o PSD -, confirmou a pos-
sibilidade de fechar até mais de 500 
agências próprias, em todo o Brasil, 
e demitir mais de 5 mil funcionários. 
Ele normaliza a situação e ainda des-
taca que a medida, totalmente cruel 
com a sociedade e os empregados, vi-
sa modernizar e atualizar os Correios.

Para a FENTECT e os sindicatos fi-
liados, essa é mais uma proposta de 
desmantelamento dos Correios como 
empresa pública. Trata-se do sucatea-
mento proposital da empresa, que tem 
feito decair a qualidade dos serviços, 
gerando a insatisfação dos clientes, 
agregada à violência contra os traba-
lhadores, que estão sendo acusados 
e ridicularizados, tanto nas redes so-
ciais, quanto nas ruas.

Atenção, populAção!
O que a direção dos Correios quer 

é substituir as agências próprias por 

franqueadas, o que impacta negativa-
mente a população. Além das últimas 
reestruturações bilionárias, realizadas 
em menos de um ano, um novo estudo 
está sendo feito com o intuito, apenas, 
de terceirizar, vender a estatal, que é 
do povo, e privatizar. Assim, não ha-
verá também o subsídio cruzado, que 
faz com que a empresa se mantenha 
financeiramente a nível internacio-
nal, e complementa áreas que não dão 
muito lucro, relativamente.

Dessa maneira, muitas populações 
serão prejudicadas, principalmen-
te nas periferias, já que as empresas 
privadas que assumirem o papel dos 
Correios não terão como foco as áre-
as menos favorecidas do país. Além 
disso, os preços dos serviços tendem 
a subir ainda mais com a privatiza-
ção, tornando o acesso dificultado e 
a escolha ainda mais limitada aos in-
teresses dos empresários.

Desmonte AcelerADo
Além de encolher todos os investi-

mentos da ECT nos dois últimos anos, 
demitir e não repor o quadro de em-
pregados, realizar mudanças signifi-
cativas na operacionalização de pro-
cedimentos dentro da empresa tem 
resultado em impactos na qualidade 
dos serviços.

As decisões da direção dos Correios 
foram incoerentes com a realidade no 
passado e continuam ainda hoje. Não 
faz sentido fechar agências próprias 
da empresa para abrir terceirizadas, 
e muito menos entregar o setor de en-
comendas e logística para terceiros, já 
que se tratam de segmentos altamen-
te lucrativos dos Correios.

“Tudo indica que isso é um cami-
nho rumo à privatização. A gente vai 
combater com a mobilização. Vamos 
trabalhar muito para não deixar isso 
acontecer e fazer o que está ao nosso 
alcance, ainda que seja com uma gran-
de greve e a ocupação do Congresso 
Nacional, como fizemos em 1997”, en-
fatiza o secretário geral da FENTECT, 
José Rivaldo da Silva.

INFORMATIVO DA FeNTecT  |  BRASILIA-DF, MAIO/2018

Fechamento de agências pede reação 
contra demissões e a privatização
A lutA é de todos! PArA não 
PAgAr mAis cAro, PArA não 
ficAr sem Acesso e PArA 
não ser demitido, clientes 
e funcionários devem se 
unir contrA o Processo de 
PrivAtizAção
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Apostando em um défi cit duvi-
doso, os Correios aceleraram 
os cortes, retirando direitos 

dos trabalhadores e ameaçando a ca-
tegoria com demissões. Uma empresa 
sempre tida como pública e efi ciente, 
agora, justifi ca uma suposta crise fi -
nanceira com a entrega do patrimô-
nio e o desfalque interno.

A prova de que os problemas não 
são tão reais quanto a ECT alega está 
na falta de transparência com a socie-
dade; também comprovada pelos ór-
gãos de fi scalização, que reafi rmam 
as difi culdades da gestão da estatal; 
no processo continuado de contrata-
ções exorbitantes dos Correios, com 
altos cargos e salários, e na política 
de patrocínios, inclusive a esportes 

pouco ou nada populares no Brasil.
Porém, o suposto défi cit da ECT 

agora teve um suposto lucro milio-
nário, de R 7 milhões em 017, em 
apenas alguns meses, conforme apre-
sentado na última semana.

Entretanto, para a FENTECT e 
alguns parlamentares, são dados 
questionáveis.

Fica a pergunta sobre como uma 
empresa de proporção nacional po-
de, hora não ter bilhões em dinhei-
ro, e, em questão de meses, aparecer 
novamente rentável. Na ótica da fede-
ração isto só reforça as denúncias já 
apresentadas sobre as questões con-
tábeis que têm infl uenciado nesses 
números do suposto défi cit. O pós-
-emprego, por exemplo, foi alterado 

recentemente, afetando diretamente 
o resultado da ECT, passando assim a 
apresentar um lucro. Isto reforça que 
tal resultado também pode ser no sen-
tido de apresentar prejuízos, como vi-
nha se confi gurando nos dois últimos 
anos, quando a empresa reafi rmava 
o défi cit fi nanceiro.

José Rivaldo, em entrevista à im-
prensa, deixou claro o posicionamen-
to contrário da categoria à a política 
de desmonte da empresa. Está evi-
dente a postura da ECT, que comuna 
com a do presidente Michel Temer, 
de entregar o patrimônio brasileiro 
ao mercado. Esse resultado apresen-
tado na semana pode ser apenas mais 
uma tática de demonstrar viabilidade 
para a venda dos Correios.

Crise patrocinada

Correios, patrimônio brasileiro, com mais de  anos
de serviços ao Brasil.

Chamamos todos os trabalhadores de Correios e a população 
brasileira a fazer parte desta luta para mantermos a 

empresa de Correios  pública e de qualidade, contra a 
privatização e pela valorização dos trabalhadores!

PANFLETO MAIO18.indd   2 16/05/2018   17:55:44


