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A

PRIVATIZAÇÕES

privatização dos
Correios, assim
como foi da Vale do
Rio Doce em 1991, Acesita
em 1992 e Usiminas em
1997 será muito ruim para
o Brasil e para os brasileiros.
Em todas as privatizações citadas, demonstramos e já prevíamos que
tempos ruins viriam.
Sentimos na pele a demissão imediata de 2.000

pais de família.
O que a história nos
mostra é que antes, ir trabalhar, a pé ou de bicicleta, dava prazer. Havia uma
família que ficava em casa,
e outra família que iríamos
encontrar no nosso local
de trabalho.
A privatização dos
Correios nos devolve um
momento de reflexão. Momento de repensar nossas
ações que irão fazer com

que o resgate da dignidade
e o nascimento de novas
esperanças, seja a certeza

de que um futuro melhor
só depende do que a gente
fizer hoje.

Por quê devemos ser contra a privatização dos Correios?
Entre os anos de 2017
a 2020 os Correios tiveram
lucro de aproximadamente
R$ 2,5 bilhão.

do Enem, em apenas três
horas, os trabalhadores dos
Correios entregaram provas
em mais de 15 mil locais.

Os Correios, nas entregas em Black Friday, fazem
cerca de 2,2 milhões de
envios por dia.

Correios são responsáveis pela entrega de livros
e materiais didáticos nas
escolas públicas de todo o
Brasil!

Os Correios apoiam os
micros e pequenos empreendedores.
Os Correios são premiados e reconhecidos mundialmente.
Há 12 anos, a realização do Enem só acontece
graças ao esforço dos
trabalhadores dos Correios,
que são responsáveis pela
logística e entrega das
provas em toda as regiões
do país.
No dia de aplicação
EXPEDIENTE

Os trabalhadores dos
Correios distribuem cerca
de 197 milhões de livros
didáticos em
todos os 5.570 municípios
do país.
Correios estão em todas
as regiões do país, responsáveis por integrar o Brasil
de norte à sul!
Os Correios são a única

empresa que tem capacidade de realizar a captação,
tratamento, distribuição e
entrega de encomendas em
mais de 5.500 municípios
do Brasil.
Os Correios são umas
das maiores
empresas
postais do
mundo.
A empresa
entrega,
mensalmente, cerca de
meio bilhão
de objetos postais, sendo
25 milhões de encomendas.
Os trabalhadores dos
Correios estão espalhados
em aproximadamente 15
mil unidades próprias,
entre agências, centros de
distribuição, tratamento

e logística, e contam com
aproximadamente 99 mil
trabalhadores (87% em
funções operacionais e
13% administrativas), desses 55,6 mil carteiros.
Correios empregam
quase 100 mil trabalhadores em todo o Brasil.
A privatização da
estatal significará, além de
grande prejuízo ao povo
brasileiro, um aumenta de
desemprego em grave crise
econômica e social que já
vivemos.
Os Correios estão
presentes em todas as
regiões do Brasil. Somente em 2020, os Correios
entregaram 343 milhões de
encomendas. São 28 milhões de encomendas/mês
e 1,3 milhão de encomendas/dia.
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