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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA EXECUTIVA
ATA DA 35" REUNIÃO ORDINÁRIA/2014

Aos nove dias do mês de setembro 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 trigésima quinta 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
e José Furian Filho. Ausente a Vice-Presidenta Maria da Glória Guimarães dos
Santos, em férias regulamentares. O Presidente declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva a ata da 34a 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. Política e diretrizes para criação do Manual de Segurança Empresarial MANSEG - Relatório/PRESI nO044/2014. A Diretoria Executiva APROVA a
política e as diretrizes para criação do Manual de Segurança Empresarial MANSEG, conforme anexo do mencionado relatório, com a inclusão da
seguinte diretriz: "2.6. As ações de segurança empresarial devem buscar garantir
a execução dos negócios da empresa". 1.2. VICE-PRESIDENTE DE
TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 1.2.1. Alteração das políticas e
diretrizes da área de engenharia - RelatórioNITEC nO002/2014. A Diretoria
Executiva APROVA a alteração das políticas e diretrizes da área de engenharia,
conforme anexo do mencionado relatório. 1.3. VICE-PRESIDENTE
JURÍDICO - 1.3.1. Adequação da estrutura da área jurídica aos processos
jurídicos - RelatórioNIJUR nO 002/2014. A Diretoria Executiva APROVA a
divisão e atualização das atividades do atual Departamento Jurídico (DEJUR)
em estruturas próprias de Consultivo e de Contencioso e na composição da .
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<l~Correios --------------------2.1.1. Arquitetura de marcas - O Presidente convida o empregado Ronaldo
Takahashi de Araujo, da equipe técnica do Decoe, para expor sobre o assunto.
A seguir, apresenta a Comunicação/PRESI nO 051/2014, informando sobre a
implantação do modelo de arquitetura de marcas, desenvolvido pelo
Departamento de Comunicação Estratégica - Decoe, a partir das recomendações
originadas no projeto de branding, executado em parceria com a CDA Branding
& Design. 2.1.2. Sistema aberto de seleção de patrocínio - unidades culturais
dos Correios 2015/2016 - Apresenta a Comunicação/PRESI nO052/2014, dando
conhecimento da realização de processo de seleção pública para o patrocínio de
projetos culturais, que serão realizados nas unidades culturais dos Correios, no
período de agosto de 2015 a janeiro de 2017, prorrogável. 3. EXPOSIÇÃO 3.1. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 31.1. Postalis convida o Diretor Financeiro André Luiz Carvalho da Motta e Silva, do
Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalis, para prestar
esclarecimentos sobre investimentos feitos pelo Instituto. E, como nada mais
houvesse a tratar, f~O' ." a a reunião, às dezessete horas e trinta e cinco
minutos, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das
reuniões da Diretoria xecutiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada,
será por todos os presentes assinada.
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