
Você já reparou que as medidas do governo Bolsonaro 
só favorecem os empresários e os banqueiros? A re-
forma da Previdência é um exemplo. 

O governo fala que precisa reformar porque a arre-
cadação da Previdência não cobre os custos. Sua 
proposta é mudar as regras para cortar 1 trilhão dos 
gastos com os trabalhadores. 

Mas não fala em acabar com isenções nem em co-
brar a dívida bilionária de empresas, e nem em aca-
bar com o desvio de dinheiro da Previdência para os 
bancos, via DRU. 

Também manipula os cálculos, considerando só a con-
tribuição dos trabalhadores à Previdência para dizer 

-
de e da Assistência Social, que juntas formam o tripé 
da Securidade Social, que é coberta com recursos de 
vários impostos, das contribuições patronais e gover-
namentais, e não só dos trabalhadores.

O desejo do governo é acabar com a contribuição pa-
tronal para a previdência. E destruir o sistema público 
para criar a capitalização, um sistema de poupança 
individual e privado que só interessa aos bancos.

O objetivo dessa reforma é diminuir os gastos com a 
folha de pagamento para aumentar os lucros das em-
presas. Na cabeça do reformista Paulo Guedes, se lu-
crarem mais, os empresários investirão na produção e 
isso gerará emprego. 

Você acha que os empresários vão deixar de aplicar 

dinheiro fácil, como fazem hoje?

A ideia do governo de privatizar os Correios se-
gue o mesmo esquema.
Você acredita que a privatização vai diminuir os preços? 
Compare as taxas dos Correios com os da DHL, FEDEX, 
UPS e outras competidoras e veja, você mesmo, que o 

preço dos Correios é muito menor.

Você acha que o serviço vai melhorar? 

Só os Correios estão em todos os municípios do país e 
vão a todos os locais, integrando o Brasil de norte a sul, 
o que é estratégico para a segurança nacional.

Além dos preços maiores, as empresas privadas pos-
tais só vão a cidades grandes e só entregam em bairros 
seguros. Só querem serviço lucrativo. Se precisarem 
ir a lugares distantes e perigosos, usam os Correios. 
Aliás, o mesmo acontece nos Estados Unidos.

E qual o preço dos Correios? Se o governo o vender, 
vai ser pelo valor de poucos anos de seus lucros. Isso 
aconteceu com todas as estatais privatizadas. Faça 
uma pesquisa sobre a Vale do Rio Doce, por exemplo. 
Só quem ganha é quem compra!

O governo diz que os Correios dão prejuízo, não é mes-
mo? Mas não diz que sempre deram lucro. Que só de-
ram prejuízo por 3 anos consecutivos porque o próprio 
governo rapou o caixa da empresa, levando R$ 6 bi-
lhões a mais do que o que teria direito. E que já voltou 
a dar lucro em 2017 e 2018, com perspectiva de atingir 
recorde em 2019 com o aumento das entregas de pro-
dutos vendidos via internet (e-commerce). 

Também não diz que o rombo no Fundo de Pensão da 
categoria é culpa, principalmente, de um banco norte-a-
mericano, que fez investimentos errados com o dinheiro 
do trabalhador e agora se recusa a cobrir o prejuízo.

A população brasileira só perderia com uma privatização 
dos Correios. Como exemplo, é certo que as agências e 
entregas em cidades distantes e pequenas e nas perife-
rias das grandes cidades desapareceriam. 

Por tudo isso os trabalhadores dos Correios NÃO 
CONCORDAM COM A PRIVATIZAÇÃO. E pedem seu 
apoio para impedir o que seria uma entrega absurda do 
patrimônio e da soberania nacional!

CARTA dos Trabalhadores dos Correios

Para a população vai trazer aumento de preços e piora dos serviços, com 
abandono das entregas em cidades pequenas e periferias das grandes cidades!

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

PRIVATIZAR OS CORREIOS 
É RUIM PARA POPULAÇÃO



1 - É a maior, mais antiga e estratégica empresa do Brasil, com 
mais de 350 anos de história, cuja venda seria uma entrega absurda 
do patrimônio e da soberania nacional;

2 - A única empresa que atende a todos os 5570 municípios brasileiros;

3 - Tem o carteiro como uma das profissões mais respeitadas e 
confiáveis pela população;

4 - É a empresa pública que mais emprega no Brasil, com mais de 
100 mil trabalhadores diretos e 300 mil indiretos;

5 - Os valores de fretes praticados pela empresa são bem meno-
res que na iniciativa privada;

6 - Foi escolhida a empresa de maior confiabilidade dos brasileiros;

7 - Se mantém com recursos próprios, não recebe nenhum cen-
tavo de verbas públicas ou do Governo Federal, dá lucro e gera 
repasses à União;

8 - Mais de 80% dos Correios no Mundo estão sob domínio Es-
tatal e Público;

9 - Os Correios prestam um Serviço Social, não é pra dar lucro, é 
pra atender o povo;

10 - Diferente do que é divulgado erroneamente pela mídia, o mo-
nopólio dos Correios se resume a Cartas simples, Telegramas e 
Malotes; o  segmento de encomendas não se enquadra no mono-
pólio, é concorrencial com empresas nacionais e estrangeiras. 
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