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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA

na REUNIÃO

ORDINÁRIA/2015

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze
horas e quinze minutos, no vigésimo 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 terceira 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 as atas das 12a reunião ordinária
e la reunião extraordinária do exercício de 2015, as quais são APROVADAS,
passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de
assuntos. 1. MATÉRIAS -1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Revisão do enunciado e
escopo da Ação estratégica "Estruturar operação em 11 países internacionalização" - Relatório/PRESI na 011/2015. A Diretoria Executiva
APROVA a alteração do enunciado e do escopo da ação estratégica "Estruturar
operação em 11 países - internacionalização" para "Internacionalização", com a
seguinte descrição: "Implantar escritórios e/ou operações internacionais nos
países e/ou regiões considerados mercados estratégicos para a empresa".
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Atas do Comitê
Executivo - Comex - fevereiro/2015 - Apresenta a Comunicação/PRESI
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reuniões ordinárias), realizadas no mês de fevereiro/2015. 2.2. VICEPRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.2.1. Desempenho da
rede de atendimento terceirizada comercial dos Correios - Apresenta a
ComunicaçãolVICOP nO004/2015, dando conhecimento à Diretoria Executiva,
sobre o desempenho da rede de atendimento terceirizada comercial dos
Correios, em especial da rede franqueada, no ano de 2014. 3. ASSUNTOS
GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Concessão de férias ao Vice-Presidente
de Gestão de Pessoas, relativas a período interrompido - dá conhecimento à
Diretoria Executiva que, conforme Sumário/CEGEP-N° 2560/2015, de 14 a
18/04/2015 o Vice-Presidente de Gestão de Pessoas, Nelson Luiz Oliveira de
Freitas, fruirá os cinco dias restantes de férias, interrompidas em 07/11 até
11/11/2014, o que foi APROVADO pela Diretoria Executiva. 3.1.2. Viagem de
serviço ao exterior - D.O.U. N° 63, de 02/04/2015 - informa a Diretoria
Executiva que de 18 a 26/04/2015 o Vice-Presidente de Logística e
Encomendas, José Furian Filho, participará das reuniões do Conselho de
Operações Postais da União Postal Universal na cidade de Berna, Suíça. 3.1.3.
Demonstracões contábeis de 2014. A Diretoria Executiva convida o Chefe da
Ceofi/BSB, acompanhado pela representante da Vice-Presidência de
Administração, dos auditores independentes e da consultoria externa atuarial
para apresentação dos resultados da avaliação atuarial das obriga0es dos
benefícios de pós-emprego e do ajuste de avaliação patrimonial. Diante da
complexidade de tais trabalhos de adequação às normas internacionais e da
expressividade dos valores envolvidos, a Diretoria Executiva DEFINE as
seguintes datas para apreciação dos resultados de 2014: 23 de abril - Diretoria
Executiva; 29 de abril - emissão do parecer do Conselho Fiscal; e 30 de abril Conselho de Administração, com participação do Conselho Fiscal.
4. EXPOSIÇÕES - 4.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS4.1.1. Absenteísmo - convida o Superintendente ExecutivolVigep, Afonso
Oliveira de Almeida, para expor sobre o assunto. 4.1.2. Resultado da pesquisa
do clima organizacional - convida a empregada Marilena Rodrigues de Souza

rJti;z :rend' Wç;' d::",l~ ~onredoT~mhO&)
Co

ATA DA 13" REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA

D

2

c.~
Correios

----------------------

Gqat/Deret, para expor sobre o assunto. 4.1.3. Recomposicão da forca de
trabalho - convida o Superintendente

ExecutivoNigep,

Afonso Oliveira de

Almeida, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse
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encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta minutos, da qual eu, ~
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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
presentes assinada.
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