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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA le REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA/2016

No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quinze
horas, 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 Heli Siqueira de Azevedo, Vice-presidente de Gestão de Pessoas
respondendo

interinamente

pela Presidência,

para a realização

da décima

primeira reunião extraordinária deste exercício, presentes os Vice-presidentes
Gerson Carrion de Oliveira, Andrea Almeida Mendonça, Rodolfo Ramalho
Catão, José Furian Filho, Fabiano de Cristo Cabral Rodrigues Júnior e Ney
Jorge Campello. O Presidente interino declara aberta a sessão, passando-se a
seguir ao exame do item constante da pauta de assuntos, 1. MATÉRIA - 1.1.
VICE-PRESIDENTE

DE ENCOMENDAS

conforme

de negócios

corredores
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- 1.1.1. Preços de encomendas

- A Diretoria

nO 003/2016. O Vice-presidente

Varejo apresenta,

como contribuição,

a proposta

Executiva

APROVA

o

da Rede de Agências e
de que os clientes

de

encomendas que comprovadamente já eram atendidos pela rede de atendimento
terceirizada possam optar pelo retorno a essa condição, desde que formalizem
essa opção no prazo de, no máximo, 30 dias, com exceção dos serviços
prestados sob regime de monopólio, A proposta tem por objetivo assegurar o
direito de escolha por parte dos clientes que já postavam na rede de atendimento
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e que se manifestem expressamente pela continuidade desse procedimento. A

j

'etoria

Executiva

presentação, pela

APROVA

a proposta

Vice-presidência

IJL

condicionada

da Rede de Agências e Var
..

I<J

da VIREV,
v.

--

'

'0,

der,

C~Correlos

_

técnica que a respalde. E, como nada m~sse
reunião, às dezesseis horas, da qual eu, ~

a tratar, foi encerrada a
' 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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Ney Jorge Campelo
Vice-Presidente da Rede de Ag~ cias e Varejo
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