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Nota Pública  
Em defesa dos Correios e dos trabalhadores 
 

O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal – SINTTEL-DF vem 
a público manifestar apoio irrestrito e solidariedade aos trabalhadores e às suas organizações 
de classe pela luta incansável contra as tentativas de privatização da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), criada em 20 de março de 1969, mas que teve origem no “Correio-
Mor”, em 25 de janeiro de 1663. 
 
A saber, o modelo de gestão empreendedora dos Correios consegue atender há décadas toda 
a população brasileira que reside nos mais de 5.500 municípios do país. Destacando-se como 
uma empresa de responsabilidade social, que presta serviços de envio e o recebimento de 
cartas e encomendas, logística integrada, serviços financeiros e de conveniência, tão 
essenciais para promover a integração e o desenvolvimento social e econômico do país. 
 
Lamentavelmente, todo esse patrimônio do povo brasileiro está ameaçado de extinção. Dois 
projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados – PL 7488/17, que trata da extinção do 
monopólio de serviços postais, e o 591/21, que abre caminho para a privatização dos Correios 
– vão, se aprovados, decretar o fim de mais uma empresa pública estratégica para o Brasil.  
 
Diante disso, denunciamos, mais uma vez, a existência de grupos predatórios que estão agindo 
dentro da estrutura do Estado brasileiro, com o objetivo de enfraquecer as empresas públicas 
para entregá-las à iniciativa privada a preço de banana. A privatização dos Correios significa 
demissões de trabalhadores, aumentos nos preços das tarifas e serviços de péssima qualidade.   
 
O Sinttel-DF conclama a sociedade brasileira para impedir a consumação de mais um crime de 
lesa-pátria orquestrado pelo Governo Bolsonaro.  O plano deste governo é destruir o Brasil. 
Nos colocamos ao lado dos trabalhadores dos Correios neste momento de ameaças aos 
empregos e ataques severos à empresa para facilitar a sua destruição e venda. Estamos 
Juntos! 
 
 
Brígido Roland Ramos 
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