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Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às quinze
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 Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
no exerCÍcio da Presidência, para a realização da quadragésima segunda reunião
ordinária deste exerCÍcio, presentes os Vice-Presidentes Luis Mario Lepka, Célia
Corrêa, José Furian Filho e Janio Cezar Luiz Pohren. Ausentes o Presidente Wagner
Pinheiro de Oliveira e o Vice-Presidente Swedenberger do Nascimento Barbosa, em
viagem de serviço, e o Vice-Presidente Antônio Tomás, em férias regulamentares.
O Presidente em exerCÍcio declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a
ata da 41él reunião ordinária do exerCÍcio de 2015, a qual é APROVADA, passando-se,
a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. 1. MATÉRIAS 1.1. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - 1.1.1. Validação da revisão das metas de
receitas de vendas para 2015 - Relatório/PRESI nO034/2015. A Diretoria Executiva
APROVA os ajustes dos valores das metas por segmento de negócio das unidades
estratégicas de negócios para 2015. 1.1.2. Indicação para composição da Comissão de
Ética dos Correios - Relatório/PRESI nO035/2015. A Diretoria Executiva APROVA,
com seu parecer favorável, o encaminhamento ao Conselho de Administração da
indicação de Lélia Maria Coimbra Machado Reinaux da Cunha, Analista de Correios
Pleno, matrícula 8.011.249-8, para compor a Comissão de Ética dos Correios.
1.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 1.2.1. Reajuste das tabelas
de funções - Relatório/VIGEP nO016/2015. A Diretoria Executiva APROVA a fixação
do reajuste das tabelas de funções gerenciais e técnicas e assessores especiais no
percentual de 5%, a partir de agosto de 2015. 1.3. VICE-PRESIDENTE DE
ENCOMENDAS - 1.3.1. Revisão de critério de classificação de clientes para
en adr~fuento na "Política Comercial ara Concorrentes Diretos" - Relatório/VIENC
3/2015. A Drretoria Executiva APROVA
aualização do critério de
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--------------------classificação de clientes para enquadramento na "Política Comercial para
Concorrentes Diretos", confonne Relatório Técnico-DEMKTNIENC
- 001/2015,
anexo 1 do mencionado relatório. 1.4. VICE-PRESIDÊNCIA DA REDE DE
AGÊNCIAS E VAREJO, respondendo pela área o Vice-Presidente de
Encomendas - 1.4.1. Constituição da Postal Corretora de Seguros S.A. Relatório/VIREV nO 005/2015. A Diretoria Executiva APROVA a substituição de
"Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos" por "Correios Participações S.A. CorreiosPar" no Estatuto Social da Postal Corretora de Seguros S.A., bem como a
alteração da respectiva minuta do Estatuto Social. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1.
VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.1.1. Atas de reunião do
Conselho Deliberativo e Fiscal da Postal Saúde - Apresenta a Comunicação/VIGEP
nO017/2015, com as atas das reuniões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Postal
Saúde, realizadas no período de abril/20l3 a setembro/2015. A Diretoria Executiva
RECOMENDA que, doravante, a apresentação das atas da Postal Saúde e do Postalis
a este colegiado seja acompanhada de análise crítica de seu conteúdo pela área técnica
da ECT responsável pelo acompanhamento das atividades das mencionadas entidades.
Outrossim, a Diretoria Executiva SOLICITA a apresentação regular a este colegiado
das atas dos Conselhos de Administração e Fiscal da Correiospar. 2.1.2. Promoções
horizontais por antiguidade e mérito - 2015 - Apresenta a Comunicação/VIGEP
nO018/2015, informando que nos meses de outubro e novembro haverá a concessão de
promoções por antiguidade e mérito, respectivamente, conforme regras de aplicação
constantes do Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS/20008 e demais regras
dispostas no Relatório/DIGEP-050/2009 e seus anexos. 2.1.3. Demonstrativo de
designações para funções gerenciais e técnicas cujos empregados não tenham atendido
aos requisitos, referente ao meses de julho e agosto de 2015 - Apresenta a
Comunicação/VIGEP nO 019/2015, com a relação das designações para funções
gerenciais e técnicas efetuadas nos meses de julho e agosto de 2015, cujos empregados
não tenham atendido aos requisitos, acompanhadas das justificativas para o ato.
2.2. VICE-PRESIDENT A DE SERVIÇOS - 2.2.1. Encerramento do processo de
aquisição da participação acionária pelos Correios na empresa Rio linhas Aéreas S.A.
- Apresenta a Comunicação/VISER nO 002/2015, dando conhecimento à Diretoria
Executiva da decisão do Tribunal de Contas da União sobre o processo de aquisição
da participação acionária na empresa Rio Linhas S.A. e de seu consequente
encerramento. 2.3. VICE-PRESIDENTE DE LOGÍSTICA - 2.3.1. Resultado
Operação ENEM - 2015 - Apresenta a Comunicação/VILOG nO 004/2015, com o
ultado
re
da Operação ENEM - 2015.3. EXPOSIÇÃO - 3.1. PRESIDENTE EM
.;R-CÍCIO
- 3.1.1. Reserva de Tempo de Serviço Anterior - RSTA - Em
/endimento
decisão aprovada na 13" reunião rdinária, de 07/04/2014, convida os
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Correios ---------------------representantes da Vesting Consultoria Financeira e Atuarial, Vicente Anderson Paz
Sales e Antônio Mário Rattes de Oliveira, para expor sobre o assunto. Nesta
oportunidade é também distribuído aos membros da Diretoria Executiva o Parecer
Técnico Atuarial sobre a Reserva de Tempo de Serviço Anterior (RTSA) do Plano de
Benefício Definido Patrocinado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
elab~ra
P,ela, mencionada consultoria. ,E, como nada mais houvesse a tratar, foi
encer d
a.....reunião, às dezessete horas e quinze minutos, 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 presentes
assinada.

l-Jo .... L1

'f- -h_ C.

Ot(./~.~

Nelson Luiz Oliveir~ de Freita~
Vice-'idente

de Gestão de Pessoas
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/Vlce-F-resü:lente de Encomendas e
fesI?6ndendo pela Vice-Presidência da
J Rede de Agências e Varejo
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