
 363 
24 04 2019 

1. CONGRESSO COBAP - GOIÁS  
A FAACO, estará participando do Congresso em Goiás (Caldas Nova). O Congresso será 
desenvolvido no período de 25 a 28 de abril e acontecerão reuniões do COREF e do 
CODEL. Estarão presentes os Conselheiros  Pedro Alcântara/SC e Valdemir Almeida/PB.  
 
2. CORREIOS PRIVATIZAÇÃO 
Ultimamente as noticias sobre uma possível privatização dos CORREIOS são divulgadas 
de forma insistente. No último dia 18 , Cristiana Lobo jornalista divulgou em seu blog 
uma notícia em que dizia que o Ministro Paulo Guedes convenceu o Presidente Bolsonaro 
a incluir os Correios na lista de privatizações. Essa notícia passou a circular em vários  
veículos e nas mídias enquanto empregados e a sociedade defendiam a manutenção da 
Empresa de Correios como uma Empresa Pública. O próprio ministro Marcos Pontes 
informa e defende que o assunto seja bastante  discutido, inclusive que se leve em conta 
a necessidade estratégica do País, e principalmente a garantia dos direitos dos 
empregados. A grande maioria dos Correios mundo afora é assumida pelo governo de 
cada um dos Países, poucos são os que estão em mãos de particulares e mesmo assim 
alguns destes ainda estudam a possibilidade de retorno a um Correio Público. O Brasil 
tem 5.570 municípios e neles apenas em 324  os Correios são superavitários, nos demais, 
os Correios assumem as operações e isso sem contar com qualquer recurso da União. Em 
um determinado momento, nos últimos anos a intromissão política provocou um 
desequilibro , entretanto já agora a Empresa retoma o seu caminho preocupada inclusive 
com o compromisso de atender todos os rincões do nosso Brasil e provocar o 
desenvolvimento sadio do país. Já agora insistimos que a Empresa volta a retomar uma 
situação financeira positiva e preocupada juntamente com todos os seus empregados 
com esse rumor  de possível privatização. Uma privatização que além de prejudicar a 
todos os seus empregados provocará um prejuízo maior e incalculável a toda a 
sociedade. A FAACO e suas Associações tem buscado efetuar um trabalho junto ao 
Congresso com Deputados e Senadores deixando claro  que a possível privatização  é um 
retrocesso e um imenso prejuízo para o Brasil. Esta luta precisa ser encampada por todos 
na defesa dos Correios que tem mais de 350 anos de existência e como Empresa sempre 
foi  orgulho do povo brasileiro. Vamos todos estar atentos, primeiro todos da ativa 
trabalhando na constante busca do fortalecimento dos Correios com melhora na 
qualidade dos seus serviços e consequentemente recuperação financeira e a familia 
ecetista com os já aposentados divulgando para toda a sociedade o valor dos Correios do 
Brasil como Empresa Pública a serviço de todos.  
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