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Alterações organizacionais
Diretoria de Finanças e de Relações com Investidores
Diretoria Jurídica
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao art. 157, §4º,
da Lei nº 6.404/76 e ao disposto na Instrução CVM nº 358/02 e em complemento ao Fato Relevante
divulgado pela Companhia em 20 de setembro de 2019, vem informar aos seus acionistas e ao
mercado em geral que, em conformidade com sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Empresarial
do Rio de Janeiro, no âmbito de incidente processual sob segredo de justiça, o Conselho de
Administração da Oi elegeu, em 30 de outubro de 2019, (i) a Sra. Camille Loyo Faria para assumir
o cargo de Diretora de Finanças e de Relações com Investidores, em substituição ao Sr. Carlos
Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão; e (ii) o Sr. Antonio Reinaldo Rabelo Filho para
assumir o cargo de Diretor Jurídico, posição que até então era acumulada pelo Diretor Presidente,
Sr. Eurico de Jesus Teles Neto, que mantém o exercício de suas funções de CEO.
Camille Loyo Faria atuou como diretora responsável pelas áreas de Energia,
Tecnologia/Mídia/Telecom e Indústrias no Bank of America Merrill Lynch. Anteriormente,
ocupou o cargo de diretora responsável por Energia, Tecnologia/Mídia/Telecom no Bradesco BBI
e também no Morgan Stanley. Camille possui também ampla experiência executiva no setor de
telecomunicações e infraestrutura, tendo ocupado posições como CEO da Multiner, CFO da Terna
Participações e Líder de Estratégia na Embratel e no grupo Telecom Italia no Brasil e na América
Latina. A executiva já estava engajada com a companhia no papel de advisor financeiro
desempenhado pelo Bank of America Merrill Lynch nos processos de vendas de ativos, e passa
agora a contribuir diretamente com a transformação da empresa. Formada em Engenharia Química

pela PUC-RJ, Camille possui MBA em Finanças pelo Ibmec-RJ e mestrado em Engenharia
Industrial pela PUC-RJ.
Antonio Reinaldo Rabelo Filho é formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pós
graduado em Direito Empresarial pelo IBMEC/RJ e é mestre em Direito Tributário pela PUC/SP.
Começou sua carreira na PWC Brasil, de onde saiu para o Grupo OI em 2000. No Grupo, exerceu
funções/cargos na área Financeira e Jurídica, culminando com a Diretoria Jurídica Tributária, onde
ficou de 2007 a 2017. Durante este período, exerceu posição setorial de liderança, tendo participado
da Diretoria das principais Associações técnicas do setor de telecomunicações, tendo sido, ainda,
reconhecido internacionalmente na sua área de atuação. O profissional é membro, ainda, das
Comissões nacionais e estaduais de Direito Tributário e de Recuperação Judicial e Falência da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Desde 2017, Antonio Rabelo atua como sócio do seu
escritório de advocacia, tendo, entre outros, exercido relevante papel no processo de recuperação
judicial do Grupo Oi, desde a negociação com os mais diversos credores nacionais e internacionais
do Grupo e a estruturação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em AGC, até hoje, com a
implementação de todos os passos do referido Plano no Brasil, EUA, Holanda e Portugal, período
durante o qual foi, ainda, o representante internacional (foreign representative) da RJ da Oi nas
Cortes de Nova Iorque e Reino Unido.
A Companhia expressa seu agradecimento ao Sr. Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida
Brandão por todos os anos de dedicação e entrega, reconhecendo as contribuições e resultados
significativos atingidos neste período, em particular no processo de recuperação judicial da
Companhia.
A Companhia reconhece ainda o papel destacado que o Sr. Eurico de Jesus Teles Neto exerceu à
frente da diretoria jurídica ao longo de 12 anos e meio, com dedicação e atuação determinante em
vários momentos relevantes da história da Oi, em especial, nos últimos anos, no exitoso processo
de Recuperação Judicial.
A Oi reafirma o compromisso de manter seus acionistas e o mercado informados a respeito dos
aspectos relevantes e significativos de seus negócios.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019.
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