
 

 

 

 

 

 

 
 

OF N.º 10/2021 GDLM 

 
          Brasília/DF, 08 de março de 2021. 
 
 

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras, 
 
 

Os Correios é uma empresa pública de mais de 350 anos, que tiveram e 
têm um papel essencial para o desenvolvimento, a soberania e a integração 
nacional. É uma empresa estratégica, com capilaridade em todo o país e que 
promove a inclusão bancária e comunicação entre milhões de brasileiros. 
 

Agora, seguindo o receituário ultraliberal do Ministro Paulo Guedes 
predominante no Desgoverno Bolsonaro, enviou à Câmara Federal em 
24/02/2021, o PL que trata da privatização da empresa. 
 

Privatização esta que até o ex-presidente da empresa, General Juarez 
Cunha reconhece que existem outras alternativas. Segundo ele, são diversos 
casos malsucedidos de privatizações de Correios pelo mundo, onde não se 
obteve uma melhoria nos serviços, apenas o aumento de taxas. Importante 
destacar, que o discurso de que a empresa é deficitária, não se sustenta. Apos 
3 anos seguindos de superavit pelos balanços publicados, os lucros auferidos 
entre janeiro e setembro de 2020, foram de 836,5 milhões de reais. 
 

Essa política econômica ultraliberal de entregar as estatais ao capital 
privado tem que ser barrada. Há anos estamos tentando garantir aos Correios 
oportunidades e alternativas para mantê-lo sustentável e público. Tramita na 
Câmara dos Deputados, já tendo sido aprovado na Comissão de Ciência e 
Tecnologia, o PL 7638/2017, de minha autoria e da Deputada Maria do Rosário, 
que institui a fidelização dos Correios em órgãos públicos federais. Esse projeto 
garantirá mais economia, eficiência e ganhos que podem alcançar 20 bilhões de 
reais/ano. Também de minha autoria, está para ser votado, o PL 1638/2019, que 
visa criar o Fundo de Universalização dos Serviços Postais (FUSP), para 
financiar e levar os serviços postais em áreas remotas e grotões onde não é 
rentável os serviços. Esses 2 (dois) projetos, trariam uma arrecadação extra para 
os Correios, descartando de vez a hipótese de privatização. 
 

Na condição de presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos 
Correios, alerto a todos, que a privatização da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) não tem a pretensão de melhorar os serviços. O que esse 
governo quer é dar segmento à sanha ultraliberal que abre nosso patrimônio e 
riquezas para a invasão de investidores que somente querem lucrar. Não estão 
a serviço do povo brasileiro nem dos trabalhadores dos Correios que trabalham 
de sol a sol para fazer a entrega das encomendas dentro do prazo. É um 



 

 

 

 

 

 

 
 

sucateamento sistêmico e vergonhoso para atender os interesses do mercado 
financeiro e não os interesses do Brasil. 
 

Por isso, envio a todas Câmaras Municipais esse manifesto, para ser lido 
em plenário e registrado nos anais das Casas Legislativas, para que o povo 
Brasileiro tenha conhecimento de mais esse crime que está sendo cometido 
contra a soberania do País e contra o povo brasileiro. 
 
 
 

Resistiremos! 
 
 
 

 
LEONARDO MONTEIRO 
Deputado Federal PT/MG 

Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Correios    
 
 
 


