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	Chegue no seu horário correto;

	Se não for emergência combine com a chefia  

a ida ao médico;

	Caso precise acompanhar seus dependentes ao 

médico, você tem direito a 12 turnos (ou 6 dias) 

de trabalho, sempre acompanhado de atestado 

médico de acompanhamento;

	Se trabalha 8 horas, tire pelo menos 1 hora   

de Almoço;

	Denuncie os casos de assédio moral e/ou sexual;

	Esteja atento ao horário de encerramento   

da sua jornada;

	Não faça horas extras sem ser convocado.

	Use equipamentos de EPI

	 Esteja em seu guichê 15 minutos antes   

da abertura da agência;

	Confira o fundo que recebe da tesouraria;

	Nunca deixe em seu caixa um valor maior   

do que o determinado para o alívio;

	Mesmo na hora do almoço, não permita que 

outras pessoas trabalhem com a sua matrícula;

	Na postagem de SEDEX A COBRAR, mesmo 

se conhecer o cliente, a embalagem deve ser 

aberta, a confiança nessa transação comercial 

é sua conferencia. 

	Se perceber alguma irregularidade no SARA, 

informe imediatamente ao seu gestor;

	Esteja atento ao CEP e às medidas    

da encomenda

	 Faça a TD e a SL Corretamente;

	Dê todas as anotações antes da percorrida;

	Não leve objetos qualificados de outros 

distritos na sua LOEC;

	Não leve objetos qualificados para o distrito 

sem lançamento na LOEC;

	Esteja atento às regras de segurança da   

sua atividade;

	Não discuta com os clientes;

	Faça a distribuição em L, U ou em linha reta, 

conforme o SD do seu distrito;

	Não saia correndo na entrega domiciliária, pois 

cada objeto qualificado pode ser entregue em 

até 3 minutos

	 Esteja atento às direções da triagem;

	 Na esqueça das etiquetas das caixetas;

	 Não trabalhe 8 horas em pé;

	 Muita atenção nos 

objetos qualificados, 

qualquer irregularidade 

avise imediatamente 

ao chefe imediato;

	 Não arremesse os objetos;

	 Use equipamentos de EPI.

Tirando dúvidas para trabalhar 
dentro das normas da ECT

PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS
ATENDENTES COMERCIAIS

OTT (Operador de Triagem e Transbordo)
CARTEIROS
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A LUTA CONTINUA

Espaço interativo
NOME: Epitácio Guedes     LOTAÇÃO: CEE/Salvador

“Atenção, rapaziada dos Cee’s - Salvador e Comércio, Cdd’s Sumaré e Boca do Rio, agência 

Pituba e do administrativo! Será realizada (no edifício sede-Pituba) a eleição para escolha 

dos novos representantes para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA.  

Na condição de único representante da área operacional, peço o seu voto porque conheço, 

convivo e sinto na pele os reflexos da nossa dura realidade. Juntos somos fortes!”

Mande seu texto pelo WhatsApp 71 99184-0015 ou
para nosso e-mail: relacoespublicas@sincotelba.org.brPARTICIPE DO ESPAÇO INTERATIVO!

Finalizada a campanha salarial, nos-
sa batalha é contra a implantação de 
mensalidades no plano de saúde. Os 
carteiros são combativos e guerreiros, 
em todas as greves sempre estão em 
maior número. Só que a luta agora pre-
cisa de todos os funcionários, pois não 
adianta os carteiros ficarem em alerta 
na trincheira, enquanto os flancos e a 
retaguarda estão desprotegidos. Apre-
sentando os modelos de custeio GEAP, 

AMIL, BRADESCO SEGUROS E CASSI, 
nas reuniões com a Comissão Paritária, 
a ECT martela a ideia de mensalidades 
aos beneficiários. Ela esquece que todos 
os funcionários públicos têm excelentes 
salários, exceto quem trabalha nos Cor-
reios. Nós conquistamos com luta um 
plano de saúde (CORREIOS SAÚDE) por 
compartilhamento de despesas, então 
é nosso dever mantê-lo assim.

O prazo para discussão está se fin-

dando e em janeiro a direção da em-
presa vai apresentar as suas propostas 
de “MELHORIAS” do custeio do plano.  
Não se iluda, melhorias para a ECT é a 
cobrança de MENSALIDADES. E Essa 
é a intenção da empresa, desde que a 
Postal Saúde nos foi imposta.

Todos os funcionários estão convo-
cados para a posição de batalha, aliste-
-se nesse exército e venha defender o 
CORREIOS SAÚDE.

Atendentes comerciais, OTTs e administrativos 
devem fortalecer a luta contra a postal saúde

As inscrições para o 1º torneio de futebol 
dos associados do Sincotelba começam dia 
27/12 à 03/01. O campeonato é para todos 
os associados, acontecerá dia 06 de janeiro 
no Clube recreativo do SINDPREV (Vila de 
Abrantes). As inscrições podem ser feita na 
sede do sindicato. Monte sua equipe, não 
fique de fora e venha participar.

Em dois anos de gestão o Sincotelba vem 
agradecer a todos trabalhadores que nos 
ajudou a nos tornar um dos sindicatos 
mais forte e atuante do Brasil. Muito 
obrigado por estarem com a gente nessa 
caminhada. Queremos alcançar mais nos 
anos à frente. Em nome de toda diretoria 
eu, Josué Canto, desejo a vocês e suas 
famílias um Feliz Ano Novo!

1º TORNEIO DE FUTEBOL 

DO SINCOTELBA


