
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EMPRESA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES DE SÃO PAULO, 
GRANDE SÃO PAULO E ZONA POSTAL DE SOROCABA

Temer quer privatizar os Correios
Isso é ruim para toda a população e para 
os trabalhadores da empresa. Só é bom 
para os empresários – Saiba o porquê!

O governo interino de Temer já disse à imprensa que 
fará uma reforma da previdência, para que a idade mínima 
para a aposentadoria seja 75 anos. Reformar a CLT (leis 
trabalhistas) também é sua intenção, bem como reduzir 
salários, aumentar a jornada de trabalho e liberar totalmente 
as tercerizações.

Também disse que vai “privatizar tudo o que é público e 
estatal”, como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal.

Nós trabalhadores dos Correios, que enfrentamos na 
luta e nas ruas outros Governos que queriam privatizar os 
Correios, não aceitamos estes ataques contra os direitos 
de todos os trabalhadores brasileiros, e chamamos o povo 
à unidade nesta luta.

Saiba mais por que a privatização dos 
Correios prejudica toda a população:    

Os Correios são uma empresa pública que há 350 anos serve 
TODA a população brasileira. É a única que está presente em todos 
os 5.565 municípios do país. Para entregar correspondências à po-
pulação em todos os rincões e comunidades do país, a empresa usa 
o que arrecada com serviços que dão lucro, como Sedex e entrega 
de encomendas, para custear os que não dão.

Isso é possível porque uma empresa pública não visa só ao lucro. 
Ela cumprie um papel social. O dos Correios é atender todos os bra-
sileiros, mesmo quando isso implica custos que o serviço não paga.

Se houver privatização, isso acaba. Empresário não faz nada que 
não dá lucro. Entregar correspondências em comunidades nas peri-

O presidente interino Temer tem dito que a empresa está em crise 

no ano passado o governo desviou boa parte de sua arrecadação 
para cobrir suas despesas, como reconheceu o atual presidente da 
empresa. Se apontou prejuízo foi por causa disso e dá má adminis-
tração que vem sendo feita há tempos.

A atual e as últimas diretorias da empresa foram de políticos indi-
cados por partidos. Elas são responsáveis por criar uma situação de 
desmonte nos Correios. Não realizaram concurso público desde 2011, 
mesmo com o aumento do serviço e com a diminuição dos empre-
gados. Não investiram em inovação tecnológica, não renovaram as 
unidades de trabalho, deixaram faltar materiais básicos de trabalho, 
não investiram em segurança para diminuir o número de assaltos 
a carteiros e ainda eliminaram a entrega em algumas localidades.

você e toda a população revoltados e convencidos de que privatizar 
a empresa é a solução. Assim eles vendem o patrimônio do povo, 
acabam com mais um serviço social e ninguém fala nada.

E querem privatizar porque este é um é um governo a serviço dos 
grandes empresários e banqueiros, comandados pelos interesses dos 
Estados Unidos. Ele só age para criar oportunidades e facilidades 
para os empresários crescerem e enriquecerem cada dia mais. E 
isso explorando mais e mais os trabalhadores e fazendo a população 
pagar cada vez mais caro por serviços essenciais que deveriam ser 
gratuitos, principalmente para os mais pobres.

Por isso os trabalhadores dos Correios estão se preparando para 
irem mais uma vez à luta para proteger seus direitos, seus empregos, 
seus salários e suas famílias. E agora também contra essa ameaça 
de privatização. E conta com o seu decisivo apoio para manter os 
Correios com empresa pública e trazê-la de volta ao lugar de onde 

país, posto conquistado por prestar um serviço de qualidade para 
toda a população em todos os municípios e bairros brasileiros! 

 

Contra as privatizações! Nenhum direito a menos! Fora Temer! Que o povo decida!
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