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MANPES – MANUAL DE PESSOAL  

MOD. 46, CAP 2, ITEM 3.1:

a) Por pior que esteja a situação, não beba,  

ou se embriague no horário de serviço:

f) Não assine o cartão de outro empregado;

h) Não porte armas no local de trabalho;

m) Caso goste de jogos de azar, dentro da 

empresa não é permitido a sua prática;

p) Não se ausente do local de trabalho sem 

autorização ou prévio conhecimento da 

chefia imediata;

q) Não se aproprie dos objetos alheios ou  

da empresa.

MANCAT – MANUAL DE COMERCIALIZAÇÃO 

E ATENDIMENTO MOD. 6, CAP. 1:

Item 2.5 – Informe aos clientes os prazos  

dos serviços contratados

Item 2.6 – Não faça postagem de objetos  

de valor sem a declaração de conteúdo

Mod. 08, cap.12, item 2.1.1 

 Alínea f) Ao fazer a cobrança de contas, não 

esqueça de emitir o recibo de pagamento 

do SARA;

 Alínea g) Não esqueça de entregar ao 

cliente os recibos de pagamentos do SARA;

MANDIS – MANUAL DE DISTRIBUIÇÃO  

E COLETA MOD. 6, CAP. 2:

Item 2.1 – Objetos volumosos e pesados, nos 

CDDS, devem ser entregues por distritos 

motorizados;

Item 2.2 – Não suba as escadas, a entrega de 

objetos é feita no andar térreo;

Item 2.3.3 –  Não esqueça de anotar na LOEC o 

nome e um sobrenome do responsável pela 

informação, nos casos de não entrega pelos 

motivos: FALECIDO, MUDOU-SE, RECUSADO 

E DESCONHECIDO.

MANENC – MANUAL DE TRATAMENTO  

E ENCAMINHAMENTO MOD. 01, CAP. 02:

Item 5.2.5 – Dentro das unidades não é permitida 

a movimentação de veículos;

Item 5.4.1 – Manipulador, 

Não permita a 
permanência de 
objetos na sua mesa;

Item 5.5.6 – Não manipule 

sozinho malotes acima 

de 26 kg, respeite os 

limites do seu corpo e 

nos casos de restrição, 

atenda às determinações 

do seu médico.

Tirando dúvidas para trabalhar 
dentro das normas da ECT

PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS
ATENDENTES COMERCIAIS

OTT (Operador de Triagem e Transbordo)

CARTEIROS



 FESTA DOS ECETISTAS - Vem aí a festa dos ecetistas no final de janeiro, 
programe-se: Culto evangélico, procissão à igreja do Bonfim, missa dos carteiros 
e confraternização dos trabalhadores. 

 CAMPEONATO DE FUTEBOL - Já inscreveu a sua equipe no campeonato de futebol? 
Não perca o prazo que se encerra dia 03/01/2017. Lembre-se, os jogos acontecerão 
todos os finais de semana do mês de janeiro no Sindprev, em Vila de Abrantes. A 
grande  final será na confraternização da Festa dos ecetistas, em 28/01/ 2017.
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EM DEFESA DOS DIREITOS

Espaço interativo
NOME: Paulo César Ribeiro     LOTAÇÃO: Delegado Sindical do CDD/Guanambi

“Estamos vivendo um momento de insegurança nos Correios, com muitos ataques contra 

a categoria e a retirada de direitos. Não devemos abaixar a cabeça, o momento é de  união 

dos trabalhadores para lutar pela nossa empresa. Somos mais de 100 mil guerreiros e não 

somos culpados pelo sucateamento e descredito da população. Não podemos permitir 

que acabem com os Correios 100% público e de qualidade.”

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

O SINCOTELBA continua mobilizando 
os trabalhadores para o enfrentamento 
contra a cobrança de mensalidades no 
plano de saúde. Breve a comissão pari-
tária finalizará seu trabalho em Brasília 
e os sindicatos convocarão assembleias 
para a votação das propostas. Não abra 
mão de seus direitos, pois a culpa do 
caos na Postal Saúde não é sua. Desde 
a sua terceirização, temos pago caro 
pela “modernização” da carteira do 
plano. Pais, mães, cônjuges e os con-

cursados de 2011, mesmo atendendo as 
exigências do MANPES foram proibi-
dos de serem cadastrados para usarem 
a assistência médica. 

Os atendentes comercias da AC/
Paripe desde a última setorial já se 
posicionaram, portanto não fique de 
fora, pois essa batalha não é apenas 
dos associados do Sincotelba, mas de 
todos os 117.405 trabalhadores e apo-
sentados. Convoque também seus de-
pendentes. 

Diga NÃO para a cobrança de
mensalidades no plano de saúde

FIQUE 
LIGADO

AC/Paripe


