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Alteração do Diretor Presidente
Oi S.A. – Em Recuperação Judicial (“Oi” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto
no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM nº 358/02 e em complemento
ao Fato Relevante e ao Comunicado ao Mercado datados de 10 e 12 de dezembro de
2019, respectivamente, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na
data de ontem, em cumprimento ao Termo de Ajustamento e Modelo de Transição de
Diretoria Executiva (“Termo de Transição”) homologado pelo Juízo da 7ª Vara
Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (“Juízo da Recuperação Judicial”), o Sr.
Eurico de Jesus Teles Neto apresentou sua renúncia ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia, tendo o Conselho de Administração da Oi, por unanimidade, eleito o Sr.
Rodrigo Modesto de Abreu para assumir o cargo de Diretor Presidente da Companhia,
nos termos da ciência formal dada ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e
ao Juízo da Recuperação Judicial.
O Sr. Rodrigo Abreu ingressou na Companhia em setembro de 2018 como membro de
seu Conselho de Administração, tendo atuado também como coordenador do Comitê
de Transformação, Estratégia e Investimentos. Em setembro de 2019, foi eleito para o
cargo de Diretor, sem designação específica, na posição de Chief Operating Officer –
COO, tornando-se responsável pela operação do core business da Companhia,
englobando as áreas de finanças e administração, planejamento e desempenho
operacional, centro de gerenciamento de rede – CGR, logística e S&OP, infraestrutura,
serviços a clientes, engenharia, sistemas, digital, atendimento a clientes,
planejamento e qualidade, varejo e empresarial, vendas varejo e empresarial,
relacionamento com clientes, corporativo, marketing varejo e empresarial, ouvidoria e
atendimento.
Em decorrência de sua eleição como Diretor Presidente, o Sr. Rodrigo Abreu se afastou,
na data de ontem, do referido cargo de Diretor, o qual permanecerá vago até nova
deliberação do Conselho de Administração.
A Companhia expressa o mais profundo agradecimento ao Sr. Eurico Teles pela sua
integral dedicação à Oi durante os quase 40 anos em que integrou o seu quadro de

colaboradores e, em especial, durante seu mandato como Diretor Presidente,
reconhecendo as contribuições e resultados significativos atingidos pela Oi ao longo
da sua gestão, sobretudo em seu processo de recuperação judicial, ora em curso. A
Companhia deseja ao Sr. Eurico Teles todo o sucesso em seus futuros desafios
profissionais.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020.
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