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Privatização coloca em risco o emprego de 
mais de 105 mil ecetistas

SINTECT-GO
Boletim

O plano de abrir o capital dos Correios 
e assim privatizar a Empresa não é 
novidade. Há anos os trabalhadores 
vêm se mobilizando contra as inúmeras 
tentativas de privatizar a ECT. Contudo 
este projeto ganhou muito mais força 
no Governo Bolsonaro, que utilizou 
a privatização da estatal como objeto 
de campanha eleitoral. Inclusive tem 
afirmado em diversas ocasiões que a 
privatização da ECT vem ganhando força.

A privatização dos Correios é 
extremamente preocupante, pois além de 
colocar em risco o emprego de mais de 
105 mil trabalhadores e trabalhadoras em 
todo o país, atingindo também cerca de 
400 mil pessoas do seu núcleo familiar (o 
que equivale a quatro cidades de médio 
porte), ainda trará graves consequências 
no âmbito social, econômico, territorial e geopolítico 
brasileiro.

Diferente do que é difundido, os Correios não 
dependem do Tesouro Nacional, ao contrário, 
repassam anualmente 25% do lucro líquido para a 
União fazendo jus a legislação das sociedades por 
ações.  Entre 2007 e 2010 os Correios passaram R$8 
bilhões à União, e R$3 bilhões entre 2011 e 2013. Além 
disso, a estatal já possui toda infraestrutura necessária 
para funcionar, não demandando de recursos públicos 
para sua manutenção.

A privatização dos Correios da Argentina e de 

Portugal exemplificam os riscos da privatização da 
estatal brasileira. Em 1997 o Correio Argentino foi 
passado, via contrato de concessão de 30 anos, para o 
Grupo Socma. A qualidade dos serviços permaneceu 
a mesma, contudo os preços aumentaram muito. Seis 
anos depois o Estado cancelou o contrato e reassumiu 
a Empresa.

Já o CTT (Correios, Telégrafos e Telefones) em 
Portugal foi privatizado em 2014, e nos anos seguintes os 
portugueses viram os lucros da empresa despencarem 
e 33 municípios do país ficar sem agência. Atualmente, 
os partidos de oposição querem que o CTT volte a ser 
do estado.

Alibaba e Amazon estudam comprar os Correios
A empresa chinesa Alibaba e a 

norte americana Amazon estudam, 
discretamente, a compra dos Correios, 
contradizendo a fala do governo que a 
estatal é deficitária e que a única solução 
para recuperá-la é a privatização. 

Segundo informações do O Dia, 
as gigantes do setor de vendas online 
não tem interesse na entrega de cartas 
e encomendas, mas sim na logística de 

entrega nacional detida pelos Correios. 
Atualmente a estatal é a única instituição 
presente em 100% do território brasileiro, 
atendendo 5570 cidades, funcionando 
como instituição financeira em vários 
municípios, constituindo, assim, um 
importante elemento de integração 
do território, que seria perdido com a 
privatização.

As empresas também têm interesse 

no Banco Postal, parceria dos Correios 
com o Banco do Brasil, que atua junto 
a rede de atendimento da estatal para a 
prestação de serviços bancários básicos. 
Segundo informações do O Dia, as 
multinacionais poderiam se associar 
a um banco privado brasileiro para 
adquirir os Correios, e assim tornar as 
unidades da ECT em agências bancárias 
tradicionais.



ATUALIZE SEUS DADOS E CONCORRA PRÊMIOS

Nome:________________________________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________________________
Bairro:_________________________________ Cidade: _________________________________UF:_______
CEP:________________Fone:_______________________ Natural de:_____________________UF:_______
Estado Civil:____________________ Data de nascimento: ____/____/____ Sexo: Masc. (   ) Fem. (   ) 
Filiação:(Pai):__________________________________________________________________________________
(Mãe):________________________________________________________________________________________
Cargo:____________________________________________Matricula:___________________________________
CPF: ________________________________ RG: _____________________________ Órgão Exp.:_____________
Lotação:___________________________________ Email: _____________________________________________
Cidade______________________________________________________________ Data_____/_____/__________

Assinatura:____________________________________________________________________________________

 DADOS CADASTRAIS - FICHA 01

Através da presente, venho requerer a minha filiação junto ao SINTECTGO, manifestando a minha adesão 
ao Estatuto da Entidade, cujo teor tenho pleno conhecimento, comprometendo-me a fielmente cumpri-lo, 
bem como as demais normas internas e obrigações sociais. 

Nome:________________________________________________________________________________________ 
Cargo: ______________________________________________Matrícula: ________________________________ 
Cidade:__________________________________________________________________Data_____/_____/______

 Assinatura:_____________________________________________________________________________________________

MENSALIDADE SINDICAL -  FICHA 02 

Eu _____________________________________________________________________ autorizo o pagamento 
em favor do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e em suas 
Concessionárias, Permissionárias,  Franqueadas,  Coligadas, Subsidiárias e Terceirizadas  no Estado de 
Goiás – SINTECT-GO a título de contribuição mensal, conforme o artigo 7º do Estatuto do Sindicato, sobre 
o meu salário nominal (Salário-Base), das seguintes formas:

FORMAS DE PAGAMENTO

FILIAÇÃO

Em razão dos ataques do Governo Federal, da tentativa 
desenfreada do mesmo de inviabilizar financeiramente 
o movimento sindical, além da necessidade que 
o SINTECT-GO tem de ter os dados de todos os 
trabalhadores em virtude das ações civis públicas, o 
Sindicato está atualizando os dados cadastrais de todos 
os trabalhadores e desenvolvendo campanha de filiação.

Os filiados que atualizarem seus dados e os 
trabalhadores que se filiarem estarão concorrendo a: 
2 Televisões 4k de 49”; 2 Notebooks; e 4 Smartphones 
(64GB de memória).

É necessário que o trabalhador não filiado também 
preencha a ficha, contudo, ressaltamos que não 
concorrerá à premiação.

Filiado Não Filiado Estou filiando

Desconto em Folha

Boleto Bancário

Débito em Conta: Banco:____________________________________
Agência ___________ Operação:__________
Conta:____________________________________________________


