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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 034028316/0001-03
NIRE 5350000030-5
DIRETORIA-EXECUTIVA
ATA DA 5r REUNIÃO ORDINÁRIA/2012

Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às
quatorze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto
Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da
ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da
quinquagésima primeira reunião ordinária deste exercício, presentes os
Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, José
Furian Filho, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida e
Maria da Glória Guimarães dos Santos. O Presidente declara aberta a sessão e
submete à Diretoria Executiva a ata da 50a reunião ordinária do exercício de
2012, 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. Ratificar a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto
"Lollapalooza", tendo COra0 patrocinada a GEO Eventos S.A.
RelatóriolPRESI nO062/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a contratação
da ação de patrocínio para a realização do projeto "Lollapalooza", no período
de 29 a 31 de março de 2013, na cidade de São Paulo/SP, tendo como
patrocinada a GEO Eventos S.A., no valor global de R$I.966.876,00
(hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).
1.1.2. Ratificação da contratação da ação de patrocínio para a realização do
projeto "Rock In Rio, O Musical", nas cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo/SP - RelatóriolPRESI n° 063/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA a
contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto "Rock In Rio, O
Musical", nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo/SP, no período de 3 de
janeiro a 4 de agosto de 2013, tendo como patrocinada a Aventura
Entretenimento Ltda., no valor global de R$2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais). 1.1.3. Ratificação da contratação da ação de patrocínio
para a realização do projeto "Parada Musical", no dia 25 de janeiro de 2013<'das
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cidades de Brasília/DF, CuritibaIPR, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ e
Manaus/AM - Relatório/PRESI nO064/2012. A Diretoria Executiva RATIFICA
a contratação da ação de patrocínio para a realização do projeto "Parada
Musical", no dia 25 de janeiro de 2013, nas cidades de Brasília/DF,
CuritibaIPR, Salvador/BA, Rio de JaneirolRJ e Manaus/AM, tendo como
patrocinada a Trade Network Participações Ltda., no valor global de
R$15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais). 1.1.4. Concessão de
férias ao Vice-Presidente de Negócios - Relatório/PRESI nO 065/2012.
A Diretoria Executiva APROVA a concessão de férias regulamentares ao
Vice-Presidente de Negócios, José Furian Filho, matrícula 8.010.852-0, com
o primeiro período de fruição de 28/01 a 06/02/2013 (lO dias).
2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de ata do
Conselho de Administração da ECT - Apresenta a ComunicaçãolPRESI
n° 053/2012, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à
11a reunião ordinária, realizada em 27/11/2012. 2.1.2. Sistema Aberto de
Seleção de Patrocínio - Unidades Culturais dos Correios 2012/2013 Prorrogação da vigência do Edital - Apresenta a ComunicaçãolPRESI
nO 054/2012, informando que em 29/05/2012 foi ratificado, por meio do
Relatório/DEGEC - 183/2012, o resultado final da seleção de projetos inscritos
no Sistema Aberto de Seleção de Patrocínio dos Correios - Unidades Culturais,
visando ao desencadeamento das medidas pertinentes à efetivação da
contratação das ações de patrocínio selecionadas, durante o período de julho de
2012 a março de 2013.2.1.3. Atas do Comitê Executivo - COMEX - Apresenta
a Comunicação/PRESI nO055/2012, com cópias das atas referentes às reuniões
ordinárias (43a a 46a) e reunião extraordinária (9a), realizadas no mês de
novembro/2012. 2.2. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 2.2.1. Término da vigência do Convênio Vale Drogaria assinado com a
FENTECT - Apresenta a Comunicação/VIGEP nO 022/2012, informando o
término da vigência do convênio Vale Drogaria, celebrado entre a ECT e a
Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e
Similares - FENTECT, em 08/12/2011, com prazo de vigência de doze meses.
3. ASSUNTOS GERAIS - 3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Vice-Presidente
Jurídico Interino - O Presidente dá conhecimento da dispensa do VicePresidente Jurídico, Jefferson Carlos Carús Guedes, pelo Conselho de
Administração, na 12a reunião ordinária de 2012, realizada em 20/12/2012. Nos
termos no Art. 22, inciso lI, parágrafo 5°, o Presidente indica INDICA o VicePresidente de Tecnologia e Infraestrutura para responder interinament;; pela
Vice-Presidência Jurídica, o que é APROVADO pela Diretoria Exéo\ltiva.
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3.2. ERRATA - Escala de substituição recíproca de Vice-Presidentes Reporta-se à decisão registrada na ata da 49a reunião ordinária de 2012, em que
a Diretoria Executiva aprovou a nova escala de substituição reciproca em
situações de ausência dos Vice-Presidentes. A Diretoria Executiva APROVA a
seguinte escala retificada: VIJUR interino e VIEFI; VITEC e VIOPE interina;
VIPAD e VIGEP; VINEG e VIREL. E, como nada mais houvesse n.Ja~Joi
encerrada a reunião, às quinze horas e trinta minutos, da qual eu, -f:tJiT
,
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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Lar Manoel Medeiros de Almeida
opresidente
de~stão dePessoas
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Vice-Presidenta de Rede e
Relacionamento com os Clientes e
Vice-Presidenta de Operações Interina
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