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ATA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO Nº1481/2019
Audiência Pública sobre possível privatização da Empresa Brasileira de Correios e
Telegrafos realizada em 26 de novembro de 2019

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de novembro de 2019, às 19h00min no “Plenário Messias
Lopes”, sob a Presidência do Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira e a presençados
vereadores: Dulcimar Prata Marques, Eduardo Luiz Xavier de Miranda, Emanuel Ayres Costa
Semêdo do Carmo, Guilherme de Souza Nogueira e João Bosco Ferreira Pires. Ausente os
vereadores Daniel Geraldo Dias, Dionísio Da Dalt Netto e Ivalto Rinco de Oliveira, ausências
estas justificadas. O Presidente declarou aberta a Audiência Pública atendendo ao
requerimento nº 079/2019 do vereador Guilherme de Souza Nogueira para discutir a possível
privatização dos Correios. Presentes os Senhores Alan Marques da Cruz - Diretor do
Sindicato; Reginaldo de Freitas - Presidente da CUT; Jorge dos Santos – Secretário Geral;
Geraldo França - Diretor de Saúde dos Correios e Sandro Tavares – Assessor Jurídico do
Sindicato. O Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos disse que o motivo
desta audiência é discutir a possível privatização dos correios e quais os meios de mantermos
nossa agência, visto que o governo tem planos de privatização dos Correios, até o momento
não existe nada formalizado, que foi alertado pelo vereador Guilherme Nogueira quanto a
questão, e decidiram entrar em contato com o Senhor Alan Marques, que vem percorrendo
diversas câmaras fazendo essa audiência pública com o intuito da população se manifestar e
salvar essas agências. Palavra como Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
Cumprimentou a todos os presentes, em especial a população que atendendo ao convite se
mostrou preocupada e interessada quanto a situação que é de estrema importância para o
município. “Disse que muitas vezes vê grupos de pessoas criticarem o porquê fazer audiência
pública sobre os correios, com se os Correios não fossem um serviço essencial dentro da
cidade, que no seu entendimento como membro do poder legislativo, todos os assuntos que
são de interesse da população, seja ele de pequena ou alta complexidade tem e deve ser
debatido dentro da casa legislativa do seu município, hoje falaram dos Correios, mas se
amanha chegar a notícia de uma possível privatização do Banco do Brasil a câmara tem que
debater o assunto, qual o impacto que essa privatização possa ter no município, aqui existe
umaagência, tem munícipes que dependem dessa agência, citou também a Emater que presta
assistência na área rural, se chegar uma notícia de que a Emater irá encerrar suas atividades, o
que não pode se duvidar mediante a situação do Governo de Minas, tem que trazer o debate
para o plenário; os hospitais de Juiz de Fora que as vezes é dito que foi fechado leitos de UTI,
que foi fechado Centro Cirúrgico, se isso acontecer tem que ser trazido para a câmara sim,
porque a população do município será diretamente impactada, pois nós dependemos e temos
a pactuação com a Prefeitura de Juizde Fora, e nós dependemos dos serviços de lá para os
nossos pacientes; e aquela pessoas que ao receber uma informação de um tema tão importante
quanto esse ainda se preste a criticar, com todo o respeito, não está se importando com Rio
Novo, só quer ficar na nossa cidade, não tem compromisso com serviço, e não tem a
preocupação como cidadão, a pessoa tem que ter personalidade e vir até esta casa e falar que é
a favor da privatização, eu acho que é importante, é muito melhor do que se acovardaratrás de
uma rede social, para tentar desmerecer o trabalho da câmara, o trabalho das pessoas
envolvidas no sindicato, e também aqueles aqui presentes no plenário, quando se ataca uma
situação desta, não esta atacando o vereador Guilherme ou o vereador Jordão, está atacando é
a população em geral, e a presença aqui hoje de uma parcela expressiva da nossa população,
por representantes é uma prova de que é um tema importante, e que nós vamos debater e
discutir aqui, se amanhã chegar a noticia de que fechou a agência, não adianta mais, não
adianta audiência pública, por mais que a nossa cidade seja uma cidade pequena, ela tem
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representatividade, e nos estamos agora na fase de colocar essa representatividade no papel,
deliberar e mostrar nossa força, minas tem 853 município, vários outros já fizeram, mas se
fosse somente a câmara de rio novo, teria a sua representatividade, logo que ficou sabendo
desta noticia em agosto, trocou mensagens com o Alan Marques, para se inteirar sobre o
assunto e poder passar informação ao seus eleitores e aos cidadãos rio-novenses, de quais
serão os benefícios ou em que os municípios serão prejudicados, disse ter lido um artigo da
revista Época onde fala que uns dos temores da privatização é que uma empresa privada
privilegiaria as cidades lucrativas, que não sabia mas que provavelmente aqueles que estão
envolvidos diretamente nos correios vão mostrar que provavelmente a agencia do nosso
município é deficitária, e sendo assim qual o posicionamento de uma empresa que só visa
lucros com uma cidade igual Rio Novo, a tendência é acabar, os bancos estão fechando,
estamos vendo um fechamento em massa de bancos, que recebem dinheiro, que visam altos
juros, dessa forma acham que uma empresa privada vai ser boazinha com Rio Novo ou outras
cidades pequenas e deixar o serviço funcionando, é obvio que não, disse ainda que pesquisou
e viu que nos últimos dois anos os correios vem apresentando resultados positivos, e isso é
legal, como se privatiza um serviço que está apresentando resultado positivo, e essa foi a
questão colocada aqui, agradeceu a todos os vereadores pela aprovação do requerimento,
desejou que o debate seja proativo que saiam daqui hoje com uma deliberação, informou que
já tem uma moção de repudio que virá em forma de requerimento e entrará em pauta na
próxima sessão ordinária, e solicitou a ata na íntegra, que será digitada para na próxima
sessão estar sendo aprovada, com todos os vereadores assinando e depois seja disponibilizada
para todos aqueles que quiserem ter posse desse documento, que é um documento
importantíssimo. Agradeceu pela aprovação dos vereadores, aos presentes nesta audiência
pública, eao Alan Marques, por neste diálogo a gente ter construído essa importante reunião
no dia de hoje, e o parabenizou pela sua atuação, e que é testemunha via redes sociais, que
você uma pessoa de Rio Novo circula varias cidades da região, lutando pelo seu ideal, se
desculpou por ter se alongado mas queria fazer essa explanação para saberem o que foi
construído para estarem aqui hoje. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim
Ferreira: Disse que a ata será disponibilizada e que ouvindo as palavras do Vereador
Guilherme Nogueira, lembrou que uma pessoa havia lhe dito que quem torce contra uma ideia
é o mesmo que vocêestar em um avião há 1000 pés de altura e como não gosta do piloto, torce
para o avião cair, isso é ser burro, se você não gosta de um governante,e as coisas estão dando
certo, ir contra é ser burro, e citou o exemplo que se falta médico, falta para todo mundo, se
fecha uma agência, fecha para todo mundo, não somente para o prefeito ou para o vereador,
precisamos juntos sem olharmos partidos olhar pelo município. Palavra com Alan Marques
da Cruz- Diretor do Sindicato: Cumprimentou a todos os presentes e disse “Sou morador do
município de Rio Novo há 35 anos e trabalhador dos correios na função de carteiro há 16
anos, hoje está na direção do Sindicato de Juiz de Fora e Região, sindicato que abrange 123
cidadesda Zona da Mata e Vertentes, também estou como diretor da CUT Regional, gostaria
de agradecer a todos os presentes, aos nobres vereadores, ao meu amigo Guilherme que
juntamente com o Presidente Jordão disponibilizaram o espaço para nós. Todo assunto que
impacta a vida do cidadão tem que ser discutida aqui na câmara, aqui é a casa do cidadão, é
aqui que tem que ser discutido tudo que vai impactar na nossa vida, estamos aqui nessa
audiência pública para discutir qual a importância dos correios pra o brasileiro, e aqui
especificamente, qual a importância para o cidadão rio-novense. Os Correios tem 356 anos, a
história dos correios as vezes se confunde com a história do Brasil, é uma empresa que está
garantida na constituição de 1998, no artigo 21 inciso 10 “Compete a União manter o serviço
postal e o correios aéreo nacional”; então para que se privatize uma empresa como os
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Correios tem que mudar a constituição, tem que ser aprovar por 2/3 dos deputados na Câmara
Federal. Estamos fazendo essas discussões em todas as cidades, inclusive nas pequenas,
porque os trabalhadores dos Correios e os moradores dessas cidades, serão impactados com a
privatização dos Correios, e cabe a nós passarmos aos nossos representantes na Câmara
Federal, aos deputados e senadores pois são eles que irão aprovar ou não a privatização dos
Correios. Os correios é a única empresa no Brasil que está presente em todos os municípios,
são 5.570 municípios no país, e em todas as cidades nós temos uma agência dos Correios, ela
dando lucro ou não, isso é garantido pela constituição, e o monopólio postal faz isso, e muitos
vão falar que é uma empresa que tem o monopólio e ela dá prejuízo, na verdade ela não dá
prejuízo, ela tem o monopólio justamente para que seja garantido a presença da empresa em
todas as cidades, uma cidade como Goianá que não dá lucro, é mantida por Juiz de Fora que
dá lucro, e é assim que se garante o serviço postal em todas as cidades, e mesmo que as
pessoas pensem que os correios dá prejuízo, com bem foi dito pelo vereador Guilherme, nós
tivemos um lucro em 2018 de R$173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais) e em
2017 de R$ 667.000.000,00 (seiscentos e sessenta e sete milhões de reais), então não é uma
empresa que dá prejuízo, se ela for bem geridaela tem nowrall para dar R$2.000.000.000,00
(dois bilhões de reais) de lucro por ano, e esse dinheiro vai para a união, ele vai para garantir
um médico aqui em Rio Novo, o remédio na farmacinha, é um dinheiro que volta para o povo,
e se a empresa for privatizada, esse dinheiro vai para o bolso do empresário, não volta para o
povo, então é preciso pensar bem antes de falar em privatização dos Correios, de todos os
5.570 município, 2.230 município só tem os Correios como agência bancária, não tem banco
mas tem os Correios para fazer o pagamento de benefício do INSS, bolsa família, ou qualquer
outro serviço bancário, é os Correios que está presente, então imaginem o caos social que será
gerado se houver a privatização dos Correios, essa cidades irão ficar sem as agências dos
Correios porque elas não dão lucro, os moradores dessa cidade que são aposentados ou
pensionistas, terão que sair da pequena cidade para receber em uma grande cidade, vamos
citar Rio Novo sem banco e sem Correios e os aposentados e pensionistas tendo que ir receber
em Juiz de Fora, além de gastar com a passagem eles irão gastar seu dinheiro no comércio de
Juiz de Fora, e isso dará uma quebra na economia da cidade, os Correios não é somente
entrega de cartas, nem de encomendas, o correios é responsável por coleta e entrega de
donativos e vacinas quando tem cadastro, é responsável pela entrega das urnas para que se
tenha as eleições, saímos agora do ENEM onde mais de 5.000.000 de provas foram entregues,
todas entregues pelos Correios, sem nenhum atraso ou erro, e isso é uma logística que os
Correios tem e que o capital privado vai pegar de mão beijada, e não podemos entregar, isso
tem que continuar sendo público, porque esse são serviços sociais, e sabemos que o setor
privado não olha o lado social, só visa o lucro, os Correios são também responsáveis pela
entrega de órgãos para transplante, poucas pessoas sabem, mas nós também fazemos essa
entrega, o correios é importante para a soberania nacional. Recentemente uma pesquisa
colocou os Correios como a 3ª instituição mais confiável do Brasil, ficando atrás da família e
do corpo de bombeiros, para vocês terem uma ideia do prestígio que o trabalhador dos
Correios tem, e ainda assim querem privatizar. Muitos acham que se privatizar os Correios vai
melhorar o serviço, dizem que não recebem correspondência em sua casa e se privatizar os
Correio irá melhorar, é mentira, os Correios só estão presentes em todas as cidades porque ele
é público, se for privado, cidades como Rio Novo que a agência uma mês é deficitária, e no
outro não, irá fechar, assim como Goianá e Coronel Pacheco, também irão ficar sem a
presença dos Correios, a empresa que vier fazer o trabalho irá cobrar e cobrará mais caro, hoje
se quiser mandar um celular lá para Amazônia você pode postar em qualquer transportadora,
não tem obrigação de postar nos Correios, os Correios só tem o monopólio de cartas que hoje
3760

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO NOVO/MG
Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 – Centro – Cep 36150-000
Fone: 32 -32741132-Geral-/Fax – 3232742212–Secretaria
email: camararionovo@gmail.com site: www.camararionovo.mg.gov.br

quase ninguém usa, se quiser mandar esse celular para Amazôniavocê vai nafedex, posta, e
vai pagar mais caro que se postasse nos correios, e o que a fedex irá fazer é pegar seu
dinheiroe postar o seu celular nos Correios, porque é os Correios que fará a entrega, porque é
a única empresa que faz entrega o Oiapoque ao Chuí, norte e nordeste, as cidades do norte,
nordeste, interior de Minas Gerais e cidades pequenas, todas elas ficaram sem o trabalho dos
Correios, irão pagar caro para terem suas faturas entregues em dia, pagar caro para posta uma
correspondência ou encomenda, por isso é importante e temos feito esse trabalho de
divulgação porque as vezes a população não entende a importância dos Correios, ela acha que
ninguém manda mais carta, que isso é ultrapassado e tem que privatizar, não é bem assim, e
nosso objetivo aqui hoje é trazer vocês a reflexão, da importância da Empresa Brasileira de
Correios na vida do cidadão e da importância para o nosso país, porque todas as
correspondências militares passam pelos Correios, imagina as correspondias da defesa da
soberania nas mãos do capital privado, inclusive como temos visto na compra do pré-sal, que
pode ser um capital de fora, como por exemplo a China, Estados Unidos, que irão ficar a par
de todas as nossas correspondências confidenciais. Em todo restante do mundo somente dez
países tem os correios privatizados, que são a Alemanha, Portugal, Malta, Malásia, Singapura,
Líbano e Aruba, se juntar a dimensão de todos esses países não dá o tamanho do estado do
Mato Grosso, como colocar essa estrutura nas mãos do capital privado, ele não vai dar conta
de fazer essa entrega, aí todas as cidades ficarão descobertas, a população mais pobre vai
pagar caro por isso, vão pagar mais impostos, vão pagar mais caro para terem suas
encomendas em casa, atualmente temos um avanço muito grande da tecnologia, muitos tem
acesso a internet, mas ainda não somos 100%, tem muitas pessoas ainda que não tem esse
acesso a internet, essa pessoa terá que gastar para imprimir uma fatura de cartão de credito, e
para esclarecer, hoje as empresas de cartão de credito já jogam isso para dizerem que os
correios são ineficiente, elas postam suas fatura com pouco tempo para ser feito a entrega, aí
quando chega nos Correios, tem pouco tempo par tratar essa carta e distribuir, e quando o
carteiro vai distribuir muita das vezes essa fatura já está vencida, aí a operadora de cartão
encaminha um e-mail para o cliente dizendo “receba sua fatura por e-mail para evitar atraso”,
mas isso é para eles economizarem, só que a parte que eles economizam não será repassada
para os clientes, se eles economizam R$2.50 (dois reais e cinquenta centavos) ou R$3,00 (três
reais) de postagem de fatura de cartão de credito, eles não darão esse valor de desconto na
hora de você pagar, colocam a culpa nos Correios quando na verdade o culpado são eles, e
para terminar quero agradecer dizer que o correio é do povo, é público e tem que continuar do
povo”. Palavra com o Presidente Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Solicitou que a
Secretária procedesse a Leitura do Oficio recebido do Gabinete da Deputada Federal Margaria
Salomão. Palavra com a Secretária Vereadora Dulcimar Prata Marques: Cumprimentou
a todos os presentes e disse que o assunto que hoje esta sendo debatido é muito importante e
relevante para o município, parabenizou os funcionários dos correios da agencia de Rio Novo
presentes na sessão pelo trabalho que realizam. Em seguida fez a leitura do seguinte Ofício:
Câmara dos Deputados, Gabinete da deputada federal Margarida Salomão. Brasília, 25 de novembro de
2019. Vossa Excelência, presidente da Câmara de Rio Novo, Jordão de Amorim Ferreira, Minhas
saudações aos senhores vereadores, ao presidente da Associação dos Profissionais dos Correios de
Minas Gerais, Marcus Vinicius Dellacqua Machado, ao nosso companheiro de luta, Reginaldo Freitas
De Souza, o "Reginaldo dos Correios", e a todos e todas presentes nesta audiência pública sobre a
privatização dos Correios. Parabéns a toda categoria pela luta nessas décadas de trabalho. Lamento não
poder comparecer à reunião, mas estou em Brasília, fazendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e
trabalhadoras. Peço que manifeste aos presentes minhas saudações a cada um e cada uma que faz dos
Correios uma empresa pública e de qualidade. Contem comigo nessa luta. Grande abraço a todas e
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todos. Deputada Federal Margarida Salomão. Palavra com o Senhor Reginaldo de Freitas-Presidente
da CUT: Cumprimentou a Mesa Diretora, Vereadores e demais presentes e disse: “Tenho pouco para
falar pois o companheiro Alan mandou bem e ele é sempre assim, por isso ele é o nosso financeiro da
CUT, Rio Novo está na CUT Regional Zona da Mata que é responsável por mais de 123 cidades da
região. Companheiros e companheiras aqui presentes, a nossa preocupação com a privatização dos
correios não é só garantir o emprego do Ecetista, até porque a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos é uma empresa estatal, federal com o menor piso salarial, um absurdo, é uma vergonha o que
um carteiro ganha, ele não consegue pagar um plano de saúde, ele não consegue ter uma ceia digna de
um trabalhador como nós queríamos que todos os trabalhadores tivessem, se o sindicato não tivesse
conseguido uma cesta básica extra de novecentos e poucos reais, que ajuda esses trabalhadores no final
de ano, porque o nosso salário é minguado. Nós estamos aqui fazendo esse apelo e agradecendo de ante
mão a todo os vereadores porque é muito importante não privatizar os Correios, pois quem irá tomar o
maior prejuízo será a população, há mais de 350 anos nós estamos no Brasil aproximando pessoas,
diminuindo distância, eu costumo dizer, com todo respeito a polícia militar, que nós vamos onde a
polícia não vai, onde a estrada vai o carteiro vai, o carteiro não mede esforços, e isso para ganhar um
salário minguado, enfrenta chuva, enfrenta sol, temos casos de carteiro com câncer de pele, porque está
na rua, está aproximando pessoas, está levando alegria para crianças no natal, e isso é um trabalho social
que fazemos com muito orgulho, tenho 23 anos de correios, sou carteiro motorizado e trabalhei com o
Alan, trabalhamos juntos na periferia de Juiz de Fora entregando brinquedos, as vezes sem cobrar hora
extra, porque isso é bom, é bom para os Correios, e é bom para a população, fazemos isso com muita
galhardia e com muita qualidade, e é por isso que somos a 3ª instituição mais confiável, perdendo
somente para a família e para os bombeiros, e nós estamos aqui para evitar que 60.000 trabalhadores
percam seus empregos com a privatização, eu costumo dizer que privatização é coisa de ladrão, é para
roubar direito, para roubar o sonho do trabalhador, muito embora o nosso salário seja baixo, empresa
nenhuma irá pagar o que os Correios pagam aos nossos carteiros e aos nossos atendentes. Os Correio de
Rio Novo é deficitário, ele dá prejuízo, no entanto nos estamos defendendo porque a população precisa
de uma instituição de confiança, todos os anos a nossa receita bate recorde, ela é ascendente, não dá
prejuízo, o que dá prejuízo e nós termos sete vice-presidente em Brasília ganhando mais de R$50.000,00
(cinquenta mil reais), nós temos um plano de saúde o Postalis, que é para complementar a nossa
aposentadoria e o Senhor Paulo Guedes meteu a mão e está respondendo processo por desvio, não me
lembro bem a cifra, mas é mais de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) , e por isso o interesse
muito grande em se extinguir a ECT, extingue o processo dele, porque aqui no Brasil é assim, nós não
temos mágoa com partido nenhum, não temos mágoa contra o presidente, o que nós queremos é
defender os interesses da classe trabalhadora e população, a Central Única dos Trabalhadores vai estar
sempre presente onde haja uma expressão trabalhadora, e esta venha ser explorada pelo capital
selvagem, nós vamos estar presente, o vereador Juraci Scheffer de Juiz de Fora que foi convidado para
estar aqui hoje, ele também é autor de uma moção sobre a privatização dos Correios, pediu para
justificar sua ausência, pois estava em Juiz de Fora lutando contra o aumento da passagem em 11%, um
transporte ruim, sem segurança, sem nenhuma qualidade, a Central Única dos Trabalhadores estava lá
lutando, porque qualquer aumento em tarifa ou tributo vai repercutir no nosso bolso, e o empresário não
esta importando com o cidadão. Os Correios a mais de 350 faz esse trabalho, e com qualidade, a ECT
talvez seja hoje a empresa com o maior numero de empregado celetista da América Latina, eles estão
precarizando o serviço quando postam a fatura já próxima de vencer para acirrar o descontentamento da
população com o carteiro, eles fizeram um plano de DDA, que o cara só passa uma vez na rua, nós
queremos passar todos os dias, porque nós ganhamos para entregar carta, nós ganhamos para aproximar
as pessoas, isso faz parte da nossa função, é deixar de ir todos os dias para passar daqui a uma semana,
isso é coisa do capital selvagem de precarizar, e criar uma necessidade da população começar a pedir
privatização, olha como esta a telecomunicações privatizada que porcaria, eu não estou satisfeito,
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quando a central foi privatizada, mandou aquele punhado de gente embora, tinha aquele monte de trem
parado que ligava ao norte da cidade e hoje não tem, e hoje só passa cal nos trem atrapalhando a vida do
Juiz-Forano e privatização é isso, eu costumo dizer e falo sem medo de dizer que privatização é coisa de
ladrão, porque quer roubar da gente, quer tirar da gente, diminuir nosso salário, agradeceu aos
vereadores e a população presente o apoio”. Palavra como Senhor Jorge Santos - Secretário Geral
do Sindicato dos Correios: Cumprimentou todos os presentes e disse: “Se encontra presente aqui hoje
Dr. Sandro Tavares Assessor Jurídico do Sindicato, também sou trabalhador dos correios há quase 42
anos trabalho nos Correios, saí no dia 19 de junho exatamente por medo da privatização, esta é a
realidade, porque se não saio, poderia ter um prejuízo muito grande, mas saio de coração partido, neste
42 anos de Correios eu me dediquei com muito afinco a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e
trabalhei sempre como se fosse a minha empresa, eu acho que a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos é de uma importância muito grande para o nosso país, para a cidade de Rio Novo, e todas as
cidade vizinhas, nos temos que lutar contra a privatização, e é exatamente o que está fazendo o sindicato
dos trabalhadores dos Correios juntamente com os demais sindicatos dos Correios de todo o país, a
nossa Federação, e também contamos muito com o apoio dos outros sindicatos que estão sempre
presentes, estas audiências o nosso sindicato realiza em Brasília, Belo Horizonte e estão realizando em
varias cidades aqui da região, e indo até as rádios levar para população a importância dessa empresa,
uma empresa que tem capital próprio, é uma empresa que não depende de verba do governo para poder
alavancar, pelo contrário, é o governo que tira em torno de 25% da verba dos Correios para os cofres da
união, haja visto que tiraram inclusive a participação no lucro que nós trabalhadores tínhamos, cortaram
e levaram para os cofres da união, portanto hoje, nós trabalhadores estamos sumamente prejudicados, a
população então nem se fala o quanto ela está sendo prejudicada, os Correios é uma importância cultural
muito grande para o nosso país, é uma instituição de peso, os Correios já chegou a ter mais de 135.000
trabalhadores, conversando com meu amigo Reginaldo França que é um sindicalista de muita luta, e a
Conceição nossa Diretora Jurídica, o Reginaldo França me relatou que hoje os Correios tem em torno
de noventa e poucos mil trabalhadores, quando falamos no trabalhador de Correios, aqui de Rio Novo
que eu acredito ter em torno de quatro trabalhadores, mas na realidade nos estamos falando de uma
empresa que chegou a ter 135.000 mil trabalhadores neste país, depende desta empresa para alavancar
este país, par fazer com que a população seja atendida, e o que estamos vivenciando hoje, que a
população ainda não percebeu é exatamente o capitalismo selvagem, ele só visa o lucro, ele não quer
saber do bem social, não quer saber da população, não quer saber das pessoas carentes que moram nas
periferias, e essas pessoas serão muito prejudicadas, e fico pensando o quanto será ruim para essa
sociedade aqui da Zona da Mata e região, vai acabar o correios aqui de Rio Novo, Guarani e assim
sucessivamente, essa pessoas ficaram muito prejudicadas, o que eu estou discutindo aqui hoje, eu
discuto com os meus vizinho, dentro do bar onde eu estou com outras pessoas mesmo tomando uma
cervejinha, faço essa discussão sentado à mesa com meus filhos e esposa, por achar que isso não é uma
responsabilidade só de nós trabalhadores, mas da população, de todas as câmaras e senado, mas
principalmente de todas as pessoas públicas que tem a responsabilidade de alavancar junto com todos
nós trabalhadores e sociedade. Finalizou sua fala agradecendo a todos”. Palavra com o Senhor
Geraldo França – Diretor de Saúde do Sindicato dos Correios: Usou a palavra para cumprimentar a
todos, disse que “É honra estar aqui presente, sou diretor de saúde do Sindicato dos trabalhadores dos
Correios e Presidente do Conselho Fiscal da FENTEC- Federação trabalhadores dos Correios. O Alan
falou muito bem sobre o que está acontecendo, e só com a ajuda da população nas câmaras municipais
do parlamentarismo aqui dos vereadores, nos conseguiremos neutralizar esta privatização, essa
privatização na realidade vem lá de fora, ela vem da extrema direita que está dominando o mundo, a
parte econômica, é o neoliberalismo que quer dominar, e ele não quer saber do povo, ele quer
neutralizar tudo, estive em São Paulo nos dias 14 e 15 participando de um seminário internacional de
comunicações, onde estavam presentes os Estados Unidos, Canadá , Uruguai, Colômbia, Argentina,
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Peru, e fiquei muito impressionado com o depoimento do correios do Canadá, lá 5.000.000 da
população tinha porta a porta que é o nosso serviço convencional, só que a população conseguiu que
desses 5.000.000 que o governo queria retirar, pelo menos 4.000.000 ficou o porta a porta e esse
1.000.000 eles estão lutando para voltar, lá foi estipulado as caixas postais comunitárias, e como lá é
muito frio, se a sua caixa for muito em baixo, o cliente tem que deitar na neve para mexer na caixa
postal, mas com a luta da população estão conseguindo vencer essa situação; já na Argentina logo que
teve a privatização, no dia seguinte 12.500 trabalhadores foram demitidos, lá estão reestatizando os
Correios a partir de dezembro, só que lá não tem uma lei que regulamenta os Correios, lá tem 115
escritórios que fazem o trabalho dos Correios e mais algumas empresas clandestinas, que o dinheiro da
privatização não foi desviado. Aqui nos Correios do Brasil, nos vivemos nessa luta porque a empresa em
1975 era Departamento de Correios e Telégrafos, em 1969 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
o lado dos Correios social é para a população, visa atender a população, como já foi falado
anteriormente, os Correios não precisa ter lucro, ele visa o papel social que a constituição manda, e
agora com a fidelização dos órgãos do governo trabalhando junto com os Correios, a sua receita irá
aumentar muito. Estive em audiência publica no mês de junho e o ex-presidente da empresa General
Juarez fez uma apresentação de gala, falou muito bem e elogiou os funcionários, no dia seguinte o
Presidente da República o demitiu, não pode falar bem dos correios, foi colocado outro General, isso
porque ele falou que os Correios estava se recuperando nos últimos dois anos, se os correios é do povo,
então vamos abraçar essa situação, tudo que o Alan falou sobre, o Enem, a entrega de órgãos, todos essa
parte é logística, os Correios tem uma rede de postal noturna, a RPN que é poderosa, de 5.570
municípios, 300 municípios é os que dão lucro e as outros são deficitários, como ficará os municípios
pequenos, como municípios que tem menos de 5.000 habitantes que o governo já tem uma ideia de
pertencer a cidades grandes, tem lugar que é só os correios, faz falta para o aposentado, faz falta para a
população, a população já acostumou com o trabalho dos Correios, que é um trabalho de excelência, e
nenhuma empresa, não somente no Brasil, consegue fazer a logística que os Correios faz, nos últimos
dois anos ele esta se recuperando, tivemos problemas, foi retirado sete bilhões de reais dos Correios,
tivemos problemas no fundo de pensão, mas o funcionário não é culpado por isso, o funcionário está
lutando, estamos agora com problema no nosso plano de saúde, plano de saúde que nós que construímos,
fruto de acordo coletivo, estamos com um comitê permanente em Brasília, lutando, conversando com os
parlamentares, nós estamos visitando as câmaras pedindo apoio junto com a população, indo nas rádios e
falando o que é os Correios, essa empresa grandiosa de 350 anos que serve tão bem o nosso país, é
muito importante essa assembleia que acontece aqui hoje, porque mostra que a população de Rio Novo
junto com outros municípios mineiros, está interessada em uma empresa que pertence a ela, a
dificuldade do governo esta em compreender que os correios é do povo, o Correios não é do governo, é
do povo, e é o povo quem vai dirigir a legislação que vai para os correios, os nossos assessores jurídicos
estão aqui e sabem bem isso, eles querem privatizar os Correios porque o Paulo Guedes quer privatizar
tudo, mas sem conhecer os Correios, ele não conhece, eu duvido que ele saiba que são 53.000 carteiros,
que são 13.000 OTT, que são quase 17.000 atendentes, que tem Correios no Brasil todo, tem uma central
em Brasília, nos estados tem as superintendências, ele não vai saber isso, ele não vai entender, se a
pessoa não entende, ele vai querer leiloar, e aí tem vários empresários, como disse o Reginaldo, se a
empresa estivesse ruim, como ela já teria oito pretendentes a comprar? É o capital selvagem, é a
especulação financeira, nós temos 99.000 trabalhadores, como ficariam as famílias. O antigo presidente
dos Correios Guilherme Campos, queria na época demitir 50.000 trabalhadores, esse plano já é desde
2016, agora tem o plano estratégico que é base zero, muito trabalho, muito lucro e pouco despesa, em
todos os países as privatizações deram problema, como já mencionei a Argentina, o Peru, no Canadá a
presidente do sindicato disse que tem lugar que o cliente sai de avião do Canadá, passa pelos Estados
Unidos para ir buscar a correspondência dele, justamente nestes lugares onde não tem entrega porta a
porta, então eu faço um pedido para essa querida população de Rio Novo vir junto não somente com o
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sindicato, mas com a nossa federação em Brasília, como a do Rio/São Paulo , como a FINDECT,
ADCAP e FAP-Federação dos Aposentados, essas quatro instituições, estão juntas neste trabalho, o
André que se encontra aqui presente e o Alan representantes de Rio Novo, sabem do trabalho do
sindicato, fiquei muito horado com essa oportunidade de vir aqui hoje falar para vocês, e o meu muito
obrigado”. Palavra com o Senhor Sandro Tavares Assessor Jurídico do Sindicato: “Primeiramente
gostaria de cumprimentar o Presidente Mesa Diretora, Vereadores e demais presentes, cumprimentar
também toda a população do município de Rio Novo, a Diretoria do Sindicato dos trabalhadores dos
Correios de Juiz de Fora e Região, e em especial a minha Diretora Jurídica Conceição Alves da Silva, ao
Reginaldo presidente da CUT de Minas Gerais e demais diretoria. É de suma importância a todos trazer
nesse momento esta discussão da privatização dos correios, passo e faço uma analise, que já está em
estudo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, já foi iniciado pelo Governo Federal, então é
muito importante que nós cidadãos comecemos a construir todos os fatos que vão ensejar a privatização
dos Correios, porque já se iniciou o estudo para a privatização dos correios, isso é muito sério, é muito
importante, o Governo Federal atual não está brincando e ele já divulgou em diversas mídias que vai
privatizar empresas, é interesse deles privatizar empresas, então nós cidadãos temos que levantar todos
os fatos que visam coibir essa prática do Governo Federal, esse estudo que já está sendo levantado no
Congresso Nacional em Brasília, visa fazer a privatização modelo Alemão, que foi feita da seguinte
forma: decidiu-se privatizar os correios por parte, primeiro privatizou os transportes, que é ligado a
logística, depois privatizou a entrega de encomendas e correspondências, que é a parte que o carteiro faz,
depois a parte do ATT que é o operador de triagem, que no Brasil houve uma restrição com esse cargo,
foi sendo feito por partes até se privatizar toda a empresa, e eu questiono a todos vocês o quanto vale os
Correios no Brasil, é um valor inestimável, não tem preço, a empresa no Brasil não tem preço, são
prédios históricos de propriedade dos Correios, em lugares nobres, que nós vamos entregar de mão
beijada a iniciativa privada, por quanto os imóveis, os veículos e todo mobiliário serão avaliados? Não
tem como você avaliar uma empresa do porte dos Correios, não tem como, eu penso que juridicamente
com bem defendido pelos diretores do sindicato, é uma empresa de valor inestimável, não tem como
vender os correios por um preço justo, não tem como fazer um levantamento de preço de tudo que os
correios no Brasil vale, então o capital estrangeiro está de olho porque a empresa pode ser vendida de
forma barata, pode ser vendida e vai ser precarizada para a população de uma forma em geral, uma
empresa que não tem preço, que não tem como calcular quanto ela vale, vai ser meramente estimado, o
Correios vale tanto pronto e acabou, coloca numa licitação e quem der o melhor lance leva, aí leva para
o capital privado e já era, a precarização do trabalho em si e precarização de todo o serviço postal do
Brasil. Apesar de ser advogado do sindicato de Juiz de Fora e Região, também sou advogado de um
outro sindicato de minas gerais O SINTECT-URA que abrange Uberaba, Uberlândia e Sul de Minas,
nós pegamos a advocacia de quase metade de todo Estado de Minas Gerais, tenho mais de doze anos a
frente do sindicato defendendo os trabalhos, temos uma experiência e acabamos nos especializando na
causa do Ecetista, e temos um pouco de experiência nesta parte de defesa dos trabalhadores, e temos
visto ao logo dos anos, ao longo da história dos trabalhadores, a prevaricação que a empresa esta fazendo
com o trabalhador, com o trabalho dos Correios, antes quando entramos para defender o sindicato, o
jurídico do sindicato, a empresa tinha todo no rall de mobiliário, de gestão, o que foi ano após ano sendo
prevaricado, prevaricado de forma tendenciosa, estão tentando quebrar os Correios, para se tornar mais
atrativa no mercado para privatização, é isso que está acontecendo, estão preparando a empresa para
privatização, eu preparo uma empresa para privatização tornando-a mais atraente, e para torná-la mais
atraente eu vou prevaricando, vou tentando primeiro demitir todos os Ecetistas, que são aqueles
concursados públicos que tenha estabilidade no emprego, porque quem vai querer comprar uma empresa
que tem vários trabalhadores que são estáveis, não se pode mexer com trabalhador estável, com isso a
empresa vem lançando mão de planos de demissão voluntária, ou planos de demissão que o trabalhador
é forçado a pedir demissão, ele pede demissão em um plano de desligamento, e com isso a empresa no
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entender dela vai se tornando mais atrativa com menos trabalhadores estáveis, com estabilidade, e vai
inchando a empresa de mão de obra temporária, como a gente costuma falar, de MOT, com todo o
respeito aos trabalhadores terceirizados, porque sou advogado de vários sindicatos, não só dos Correios,
eu sei do trabalho árduo de todo o trabalhador, agora quanto aos Correios ninguém desempenha o papel
de fundamental importância como o Ecetista, o mão de obra temporária não faz o que o Ecetista faz, o
Ecetista ele entra na empresa através de concurso publico, ele sabe que pode se aposentar na empresa,
então ele abraça a empresa, não só ele como a família dele, é diferente de você colocar mão de obra
temporário ou terceirizada, que daqui a três meses você manda a pessoa embora, ela não vai trabalhar
com o afinco que o Ecetista trabalha, um dos pontos que o governo federal está fazendo é isso, desinchar
a empresa com esses Ecetista, para tentar torná-la mais atraente no mercado internacional, então temos
que fazer esse debate, e é urgente, é para ontem, porque o Governo Federal já está estudando fazer a
privatização da empresa, e isso no ano que vem, 2020, eu tenho receio que a pauta no Congresso
Nacional seja formalizar uma mudança na Constituição Federal através do Congresso Nacional para
aprovar a venda dos Correios, e aí será tarde para começarmos um debate, esse debate tem que que
nascer e florescer a partir de agora, a partir de ontem; eu tenho visto e não posso deixar de falar e
mencionar também que essa prevaricação do trabalho que os Correios está fazendo, que o Governo
Federal esta fazendo é tendenciosa, o trabalhador dos Correios, o Ecetistas esta adoecendo está
adoecendo no trabalho, porque estão mandando muitos trabalhadores embora de planos de demissão
voluntária, estão tentando fazer com esses PDV’s se tornem atraentes para os trabalhadores mais antigos
e mais experientes deixem a empresa, e estão fazendo o funcionário que fica trabalhar por dois ou três, e
com isso vai surgindo doenças nestes trabalhadores, temos casos de trabalhadores que se aposentam por
invalidez, pois trabalhava nos correios fazendo triagem; até bem pouco tempo a gente via os chefes
com relógio atrás do funcionário verificando em quanto tempo ele triava as cartas nos escaninhos,
então eu trago a consciência de cada um de vocês que a privatização vai muito mais além do arcabouço
de tudo que a gente tenta imaginar, tenta também fazer o trabalhador adoecer, o afastamento do
trabalhador na empresa, torna a empresa mais atraente, isso tudo para o capital internacional que está
interessado, está interessado porque vai se tornando uma empresa mais barata, mais fácil de se adquirir,
e aí iremos entregar os correios que é do povo, que é do Brasil, nas mão de um capital do exterior, penso
que isso deve ser amadurecido, gostaria de agradecer a iniciativa da câmara, a diretoria do sindicato por
essa iniciativa que é louvável, agradecer a toda a sociedade Rio Novo e aos trabalhadores dos Correios”.
Palavra com o Vereador João Bosco Ferreira Pires: O vereador usou a palavra para parabenizar a
todos pelas explanações, que foram bem esclarecedoras, que da sua parte não ficou dúvidas quanto ao
que foi explanado, parabenizou os funcionários dos correios de Rio Novo pelo trabalho de qualidade que
prestam, disse que faz muito uso dos correios e está muito satisfeito com a qualidade do serviço ofertado
no município, que gostaria de falar da importância desta audiência pública, para que todos tomassem
conhecimento, que sabia da importância dos serviços que são prestados pelos correios, depois das
explanações fiquei ciente de coisas que eu não tinha conhecimento, como por exemplo sobre o
transporte de órgãos para transplante, e sugeriu ao Presidente que a Câmara, que divulgasse no jornal de
circulação no município juntamente com a notícias da Câmara por ser uma forma de fácil acesso a toda a
população de Rio Novo esse tópicos de grande importância do que foi falado aqui hoje e o porque de
não privatizar os Correios, que é uma empresa reconhecida pelo serviços oferecidos, uma empresa de
credibilidade, disse ainda que chegou a fazer concurso para os correios, passou na primeira fase mas foi
reprovado no exame físico, mas a forma de ingresso nos correios sendo público, é uma forma mais que
justa, visto que todos podem fazer, e a privatização não estaria oportunizando de forma igualitária,
dando oportunidade a todos, hoje todos que fazem parte do quadro de funcionários dos Correios, é por
mérito deles. Há alguns meses atrás esteve conversando com o funcionário dos Correios Sr. André Bellei
e o mesmo lhe passou, o modelo da moção para estar chegando às autoridades federais com relação a
essa preocupação da privatização, e conforme o vereador Guilherme Nogueira também mencionou a
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respeito do requerimento, acreditava que essa casa poderia estar fazendo uma moção de repúdio a
intenção de privatização dos Correios, podendo ser baseada na moção que me foi fornecida, para
também estarmos fazendo essa moção dando o nosso apoio e encaminhando aos órgãos competentes,
colocou a casa a disposição não somente para esse assunto da privatização dos correios possa estar sendo
tratado nesta casa legislativa, que é considerada a casa do povo, disse que muito o alegrava ter uma
auditório expressivo, algo que não tem acontecido nas ultimas reuniões, mas é importante a população
estar participando das reuniões ativamente. Palavra como Vereador Guilherme de Souza Nogueira:
Fez uso da palavra para deixar registrado que foi feito também o convite para a Diretoria dos Correios
estar presente, acredita que a diretoria é feita de cargos de confiança e poderia estar vindo aqui por
indicação do poder executivo um representante e explanar a posição deles, mas até o presente data não
enviaram nenhum representante nem responderam a esta casa o motivo de não poderem vir ou ter o
envio de um representante, disse ainda que as questões que tinha ainda alguma dúvida todos de maneira
brilhante as sanaram, elogiou os membros do sindicato dizendo que eles se complementavam, pois
praticamente nenhum repetiu o que o outro havia falado, e todos puderam dar uma grande contribuição
explanando as questões e dificuldades, e o andamento, com informou o Dr. Sandro está em fase de
estudo, após essa fase acredita que passara primeiro pelas comissões para depois estar indo para o
plenário, é importante saber que já deram o primeiro passo, que estam antecipando a situação, antes do
problema estar lá, o que comprova de certa forma com a nossa preocupação. Quanto a questão da moção
de repúdio disse ao Vereador João Bosco também recebeu o modelo e a secretaria já fez as adaptações,
fiz a sugestão de colocar o nome de todos os vereadores, temos a ausência de três vereadores, mas se
algum se manifestar de forma contrária não assinará a moção, mas pediu que para ter essa força do
legislativo que fosse colocado em nome de todos, e na próxima terça-feira estará sendo lida e votada, e
após aprovação será encaminhada a quem de fato deve recebe-la. Perguntou se dentre dessas 123
cidades que eles representam quantas audiências públicas já foram feitas nas casas legislativas para tratar
desse assunto. Palavra com o Alan Marques da Cruz – Diretor do Sindicato: “Começamos fazer esse
trabalho assim que saiu a notícia de que iria privatizar, depois paramos e estamos reiniciando agora, aqui
é 11ª cidade, no próximo dia 11 faremos em Juiz de Fora, e fizemos na Assembléia Legislativa também.
Palavra com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: Disse que eles têm contato com outros
presidentes de Câmaras e vereadores da região, e caso queiram o apoio para estar fazendo este contato,
essa mediação para que possam levar essa idéia podem contar com esta casa. Palavra com o Presidente
Vereador Jordão de Amorim Ferreira: Disse quem no mês de maio houve uns rumores na cidade de
que iríamos perder a nossa Agência, não por conta de privatização, então encaminhou um ofício a
Diretoria dos Correios, eles responderam, que os correios em processo de remodelagem no seu
atendimento que visa manter a sustentabilidade da empresa por meio de otimização e de realocação dos
recursos existentes, essa remodelagem melhorará o atendimento aos cidadãos por meio de implantação
de novos modelos que darão maior comodidade a população, ao final do projeto os correios ampliarão
seus pontos de atendimento, o projeto não fere as metas de universalização do atendimento definido pelo
ministério das Ciências Tecnologia Inovações e Comunicações –MCTIC, norteiam as necessidades que
norteiam os correios, o poder publico municipal e a própria sociedade, assim não há previsão de
fechamento da única unidade do município de rio Novo, cabe destacar que os correios mantém uma
acompanhamento constanteda rede de atendimento, buscando a garantia da prestação do serviço de
acordo com os padrões definidos pelo Ministério da Ciências Tecnologia Inovações e Comunicações,
observando as exigências e melhores praticas no mercado. Por fim esta Empresa permanece a disposição
para prestar quaisquer informações adicionais que eventualmente se façam necessárias. Alexandre
Magno de Abreu- Superintendente Estadual de Operação em Minas Gerais. Como foi dito aqui como
uma empresa esta dando prejuízo se ela quer expandirseu atendimento, acredito que está havendo uma
divergência de idéias. Disseaos membro do sindicato presentes que aquilo que precisarem desta casa
para representar a defesa desta agencia contem com a gente e pediu a ajuda de toda a população para que
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divulguem, pediu desculpas mas que era como estava escrito no ônibus do flamengo “jogaremos juntos”,
disse ainda que a câmara dos deputados deveria ter uma votação online para a população se manifestar
quanto a sua opinião, se acham que os correios deve ou não ser privatizado. Palavra com o Senhor
José Carlos Dutra: Comentou quanto as suas experiências com os serviços prestados pelos correios e
quanto foram importante para ele e são para população. Palavra com o Presidente Jordão de Amorim
Ferreira: Comentou as palavras Senhor José Carlos Dutra, que assim como ele que foi prontamente
atendido pelos Correios, se não fosse tivéssemos a Agencia no município seria necessário se deslocar até
um centro maior par pegar sua documentação que gera muitos transtornos e gastos, e nem todos tem
condições de estar se locomovendo para grandes centros buscar uma correspondência. Palavra com a
Vereadora Dulcimar Prata Marques: Disse que a Agência de Rio Novo é muito bem representada
pelos três funcionários nela lotados, e mais uma vez os parabenizou pelo trabalho que realizam. Palavra
com o Vereador Guilherme de Souza Nogueira: comentou que a tendência de um fechamento de uma
agencia dos correios e privatização, seria criar os pontos de atendimentos como os bancos, só que esses
pontos de atendimentos tem suas limitações, a vezes o cliente vai num ponte de atendimento sacar e o
limite acabou ou vai pagar um boleto e o limite acabou, e a pessoa fica sem saber como fazer se o boleto
está vencendo, e ficou imaginando como seria um ponto de atendimento dos correios, que também
deverá ter suas limitações, a pessoa vai sacar o bolsa família e não pode porque o limite acabou , sua
aposentadoria só amanhã porque hoje acabou, se quer mandar um presente, seja um sapato ou um
perfume, vai no ponte de atende e o limite de estoque já estourou, são coisas que a gente pensa mais é
uma realidade, a tendência se passar no congresso é acontecer isso, e finalizando agradeceu a presença
de todos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declarou encerrada a reunião da
Câmara Municipal, ordenando antes que se lavrasse apresente ata.

_______ausente______________
Daniel Geraldo Dias

_______ausente_______________
Dionísio Da Dalt Netto

____________________________
Dulcimar Prata Marques

____________________________
Eduardo Luiz Xavier de Miranda

_____________________________
Emanuel Ayres C. S. do Carmo

____________________________
Guilherme de Souza Nogueira

____________________________
João Bosco Ferreira Pires

_____________________________
Jordão de Amorim Ferreira

_______ausente________________
Ivalto Rinco de Oliveira
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