
Nº89 DEZEMBRO/2016

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos no Estado da Bahia

GESTÃO INDEPENDÊNCIA PARA LUTAR - SÓ A LUTA MUDA A VIDA

O Presidente do Sincotelba convoca a todos (as)
os (as) trabalhadores (as) para a ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA para discurtir com a base:

Descredenciamento
do plano de saúde
Condição de trabalho 
DDA

Data: 20/12/2017
Local: Sede do Sincotelba
(Ladeira dos Bandeirantes, 17 - Matatu de Brotas) 
1º Chamada: 18h (com maioria de seus associados). 
2º Chamada: 19h (convocação  com qualquer número).



 TÁ NA REGRA!

 Manpes módulo 46, cap. 2, item 2, subitem 2.1, alínea c – independente do 
cargo, todo empregado deve tratar com cortesia e respeito os chefes, subordinados, 
colegas e demais empregados de qualquer nível hierárquico, visitantes, parceiros, 
concorrentes, clientes e fornecedores.

 Cláusula 41 do ACT – Limite de peso da bolsa e do DA são iguais, ou seja, para 
homens 10kg  e para mulheres 08kg. Portanto aumente os  pontos de DAs  que 
forem necessários para não sobrecarregar seu corpo, mas lembre-se, é preciso que 
a unidade encaminhe carta de autorização para alocação do ponto de DA (MANDIS  
mod. 1, cap. 2, item 4.5.1.11.1)

 Manorg mod. 12, cap. 11, item 4.4.1, alínea p – Identificar a necessidade do cliente, 
apresentando o produto/serviço mais adequado; Portanto não se submeta a pressão 
para venda de combos, embutindo o AR sem o conhecimento dos clientes, isso é 
casadinha, prática proibida pelo código de defesa do consumidor. 

 FOLGAS DE FINAL DE ANO

 O Sincotelba reivindicou as folgas  
que sempre tivemos no final de ano.

 A direção do sindicato aguarda a 
resposta da empresa para o ofício que 
enviamos pedindo folgas nos dias 24, 
26, 31 de dezembro e 02 de janeiro. 
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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 administrativos! Na próxima 

segunda-feira, 19.12,  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!”

FIQUE 
LIGADO

Espaço interativo

Unidos somos fortes !

Toda família do Sincotelba deseja aos (as)
     ecetistas da Bahia e do Brasil um Feliz Natal!


