
 
 

 

 

SINTECT-PB repudia veemente a aprovação do PL 591/2021 pela Câmara dos Deputados 
 

Em um processo sem debates com a sociedade e com a defesa da base governista tomando 
como verdade as mentiras plantadas pelo Governo, em poucas horas, os deputados aprovaram na tarde 
desta quinta-feira na Câmara dos Deputados, o texto base do PL 591/21, que trata da privatização dos 
Correios, em uma votação por 286 votos favoráveis, 173 contrários e 2 abstenções. 
 

Dos 12 Deputados da Paraíba apenas Hugo Motta (Republicano) votou favorável ao PL. Já os 
Deputados Gervasio Maia, Frei Anastácio, Damião Feliciano e Edna Henrique votaram contra a 
privatização, os demais não registraram seu voto. 
 

A história de nossa empresa tem 358 anos, sendo fundamental ao desenvolvimento do Brasil, e 
atualmente com o advento do e-commerce, que permite a compra e venda pela internet de 
mercadorias. E justamente por isso, que esse projeto passa sem um amplo debate com a sociedade. 
Com o objetivo de esconder os interesses privados desse mercado que cresce a cada ano.  
 

Sabemos que o mercado de logística já trabalha em regime concorrencial, mas a capilaridade 
dos Correios e os preços limitam os lucros das concorrentes, avarentas por abocanhar todo o mercado, 
mesmo que para isso tenha que fecha agencias por todo o país. afetando principalmente as micro e 
pequenas empresas que dependem dos Correios, a população mais pobre, dos municípios mais 
distantes, áreas remotas, que ficarão completamente desassistida.  
 
 A privatização dos Correios representa um forte ataque a soberania nacional, é mais um crime 
contra o país e o povo brasileiro, que já padece em meio a uma pandemia, uma crise econômica, social 
e política. A privatização vai gerar desemprego, precarização do serviço postal e aumento dos preços 
dos serviços e o resultado irá recair sob o bolso do consumidor e do povo brasileiro.  
 
 Os interesses antipatrióticos do presidente Bolsonaro, que bate continência à bandeira 
americana, somam-se ao de seu governo corrupto e de aliados, que querem lucrar com a morte do 
povo brasileiro, em esquemas de corrupção na compra de vacinas. Essa rapidez com que é levado o PL 
591/2021 à votação na Câmera dos Deputados leva a suspeição sobre os interesses na venda dos 
Correios. 
 

A sociedade deve ter conhecimento dos reais interesses na venda dos Correios e deve haver um 
amplo debate com a sociedade. Neste sentido, vamos organizar de imediato nossa ação no senado, STF 
e principalmente nas ruas. Vamos continuar na luta, utilizando todos os instrumentos possíveis para 
barrar esse retrocesso.  
 

Dia 15 de agosto, domingo, estaremos realizando um Conselho Deliberativo do SINTECT-PB e dia 
16 estaremos realizando nossa Assembleia para deflagrar greve geral dos trabalhadores dos Correios, 
no estado.  
 
NÃO A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS! 
FORA BOLSONARO E TODO O SEU GOVERNO! 
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