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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas,
no sétimo andar do Edifício Sede dos Correios - Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito
Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva dos Correios, sob a Presidência de
Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da décima sétima reunião ordinária
deste exerCÍcio, presentes os Vice-Presidentes Célia Corrêa, Luis Mario Lepka,
Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Nelson Luiz Oliveira de Freitas,
Cleucio Santos Nunes, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho.
O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 16a
reunião ordinária do exerCÍcio de 2014, a qual é APROVADA, passando-se, a
seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos.
1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Relatório de Gestão - 2013 Relatório/PRESI nO024/2014. A Diretoria Executiva, com seu parecer favorável,
APROVA o encaminhamento aos Conselhos de Administração e Fiscal do
Relatório de Gestão da ECT - 2013. 1.1.2. Realinhamento das ações estratégicas Relatório/PRESI nO 025/2014. A Diretoria Executiva APROVA a exclusão da
ação estratégica "Obter controle e/ou participação em empresa(s) de folheteria
e correlatos"
conforme consta no item 2 do Relatório Técnico
GPLA/DPLAN-011/2014. 1.2. VICE-PRESIDENTA DE ADMINISTRAÇÃO 1.2.1. Utilização dos sistemas SICOV, SIP e Portal de Serviços na construção de
uma solução corporativa para gerenciar pacote de viagens na ECT RelatórioNIPAD nO004/2014. A Diretoria Executiva APROVA a utilização dos
sistemas SICOV, SIP e Portal de Serviços como base para a construção de uma
solução corporativa para gerenciar todos os processos referentes a pacote de
viagem, envolvendo a concessão e gestão dos pedidos e liberações de passagens
aéreas e não aéreas, gestão de diárias e hospedagem, relativas aos deslocamentos
de empregados da ECT e de seus dependentes e também, quando cabível, para
deslocamentos de terceiros. 1.3. VICE-PRESIDENTA
DE NEGÓCIOS 1.3.1. Estratégias de atuação para o mercado de concessionárias de serviços
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Correios -----------------------realização de teste piloto com o cliente CEMIG, com aplicação das estratégias de
atuação para o mercado de concessionárias de serviços públicos (energia elétrica,
água e gás). A Diretoria Executiva classifica este relatório como informação de
ACESSO RESTRITO. 1.4. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS1.4.1. Aprovação das políticas e diretrizes de saúde preventiva e ocupacional Relatório/VIGEP nO 013/2014. A Diretoria Executiva APROVA as políticas e
diretrizes de saúde preventiva e ocupacional, conforme anexo constante do
mencionado relatório. 1.4.2. Transferência de gerências do Departamento de
Planejamento de Gestão de Pessoas (Depge) para a Central de Gestão de Pessoas
(Cegep) - Relatório/VIGEP nO 015/2014. A Diretoria Executiva APROVA a
transferência para a Central de Gestão de Pessoas - Cegep das Gerências
Corporativas de Captação de Pessoas (GCCP) e de Atendimento e Gestão da
Qualidade de Serviços (GEAT), atualmente alocadas no Departamento de
Planejamento de Gestão de Pessoas - Depge, e a conseqüente alteração do Manorg
7/5 e 7/7, cont rme nota técnica anexa ao mencionado relatório. E, como nada
mais
se a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas, da qual
eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria
Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os
I)

presentes assinada,
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