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Faça uma visita ao site oficial da Campanha: 
https://correiosessencialparaopovo.com.br/

FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS SINDICATOS 
DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EMPRESAS DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS E SIMILARES NO ESTADO DO MARANHÃO

BAURU/SPI

A Privatização dos 
Correios é prejudicial 
ao país e à população!

O PL 591 é trágico para a economia do país
Vai causar um apagão postal em mais de 5200 municípios com po-
pulação abaixo de 100 mil habitantes;
Vai aumentar tarifas e o aumento será repassado aos consumidores;

Vai fechar milhares de agências nos municípios mais afastados e de 
difícil acesso – serão fechadas por não interessarem à iniciativa privada, que 
não praticaria o subsídio cruzado porque isso contaria a lógica do lucro;

Vai transferir o monopólio público para o privado, sendo que o 
CADE é contra a concentração de atividades por empresas privadas;

Vai demitir quase 100 mil funcionários no momento de crise de 
desemprego no país;

Vai prejudicar a população e os pequenos e médios negócios;

É inconstitucional e uma ameaça à segurança postal.

VEJA NO VERSO: 15 motivos para ser contra a venda dos Correios!

A Empresa Brasileira de CORREIOS é lucrativa, goza da confiança da 
população, tem atuação premiada dentro e fora do Brasil, é eficiente e a 

única empresa que está nos 5570 municípios do país!



15 motivos para ser contra 
a venda da maior e mais 

essencial estatal brasileira
1. A única estatal e serviço público presente em todos os 5570 municípios do país;

2. É o único prestador de serviços públicos em milhares de municípios;

3. Lucrou mais de 12,5 bi nos últimos 20 anos, sendo 1,5 bilhão em 2020 e projeção de 3 bi-
lhões em 2021, apesar de apenas 326 localidades gerarem recursos para se manterem com 
sua receita própria;

4. É uma empresa autossuficiente, investe em melhorias estruturais, sem precisar de aportes 
de dinheiro público para fechar as contas. 

5. É o maior operador logístico do país;

6. Responsável pela entrega dos livros didáticos, provas do Enem, medicamentos e vacinas 
nos municípios e áreas mais remotas;

7. É a empresa pública que mais emprega no país;

8. Empresa tetracampeã na premiação do Oscar de melhor Correio do mundo (o World Post 
& Parcel Awards) e finalista em 2021 pelo apoio logístico durante pandemia de Covid-19;

9. Seus retornos altos/grandes compensam a isenção fiscal, repassando R$ 9 bilhões em 
dividendos nos últimos 20 anos à União;

10. Nos últimos anos tiveram o terceiro melhor desempenho em retorno sobre o patrimônio 
líquido (69,5%), à frente da Caixa (37%), do Banco do Brasil (18,1%), do BNDES (16,9%), da 
Eletrobras (15,1%) e da Petrobras (13,6%);

11. Só o Correio estatal proporciona executar serviços com segurança, competência, con-
fiabilidade e baixos custos;

12. O subsídio cruzado não onera a população, pelo contrário, garante atendimento a todos 
os cidadãos, necessário para garantir a entrega de correspondências, encomendas e serviços 
sociais essenciais em todo o território nacional a preços acessíveis;

13. Apenas 4% dos Correios do mundo são 100% privados;

14. Nos EUA, a sociedade enxerga o serviço postal estatal como um símbolo de soberania 
do país, sem contar que o volume de endereços que o Correio americano tem de contemplar 
só aumenta com o crescimento populacional, como ocorre no Brasil;

15. É eficiente, segundo o TCU, 97% das entregas feitas são dentro do prazo.


