Os Correios ao longo dos seus 358 anos construiu uma imagem que é a cara do povo brasileiro: humana, que percorre quilômetros diariamente pelos quatro cantos do país. Seja na
zona rural ou urbana, nas áreas mais remotas,
de barco, a pé ou bicicleta, sob sol ou sob a
chuva, cerca de 100 mil trabalhadores se esforçam para garantir que as correspondências
e encomendas cheguem ao seu destino, a casa
de cada família dessa grande nação. Em momentos críticos que o Brasil já passou, como
a pandemia da Covid-19, os funcionários dos
Correios continuaram a prestar esse serviço
essencial que se tornou parte desse novo motor da economia chamado e-commerce. Parceiro dos micro e pequenos empreendedores, os
Correios estavam lá quando o momento era de
incertezas.
Agora, o Governo Federal quer entregar essa
empresa de logística que é a maior da América
Latina. Usa de fakenews para ludibriar e enganar a população e o meio político, traçando uma
narrativa pejorativa contra a empresa para angariar apoio ao Projeto de Lei 591/2021. Esse
projeto privatiza os Correios e entrega para o
capital privado uma empresa estratégica nacio-
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nal, que cumpre um papel essencial no Estado
Brasileiro de integração regional. Os Correios
não dão prejuízo. É uma empresa pública autossustentável, que não utiliza nenhum aporte
do Tesouro Nacional. Nos últimos 20 anos, a
empresa lucrou mais de R$ 12 bilhões. Somente em 2020, foram R$ 1,5 bilhão de lucro,
mostrando toda a força nesse importante e cobiçado mercado que cresce vertiginosamente
e atiça os olhares oportunistas dos que pretendem tirar vantagens dessa privatização. Ao
contrário do que alardeiam, os Correios disputam com livre concorrência, ou seja, não existe
monopólio. O que existe é um preço competitivo que garante a movimentação justa desse
grande impulsionador da economia nacional.
Por isso, a FENTECT alerta sobre os graves riscos da privatização dos Correios para o país,
prejudicando não só milhares de trabalhadores, mas
destruindo uma empresa
lucrativa, e que tem como
premissa garantir cidadania a milhões de brasileiros e brasileiras, de forma justa e igualitária.
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