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FATO RELEVANTE
“PRESIDENTE DA TELEBRAS PEDE AFASTAMENTO DA COMPANHIA PARA
ASSUMIR SECRETARIA DO MCTIC”
Telecomunicações Brasileiras S.A - Telebras (Companhia), em cumprimento ao artigo 157, § 4º
da Lei nº 6.404/76, a Instrução de Comissão de Valores Mobiliários nº 358/2002 e demais
normas aplicáveis, comunica aos seus acionistas, ao mercado e ao público em geral que o Sr.
Maximiliano Salvadori Martinhão pediu o afastamento do cargo de Presidente da Telebras no
dia 16 de abril de 2018 ao Conselho de Administração que aceitou seu pedido. O ato se deve ao
convite para assumir a pasta de Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (Setec)
do Ministério Supervisor. Foram mais de 6 (seis) meses de gestão, com grandes avanços os
quais se destacam: a aprovação de novo Estatuto Social, adequando a Companhia à Lei Nº
13.303/2016, o maior contrato comercial da história recente da Telebras, o início de
interconexão dos Pontos de Troca de Tráfego (PTTs), a revisão do Planejamento Estratégico, a
conclusão de processo de aumento de capital, fechamento do exercício social com o Patrimônio
Líquido positivo e a parceria com a americana Viasat; o início das negociações para a
construção do Projeto SGDC-2, entre outros. O Conselho de Administração aceitou o pedido de
afastamento nesta data e nomeou o Senhor Jarbas José Valente para Presidente da Telebras
acumulando, temporariamente, o cargo de Diretor Técnico Operacional e o Senhor Paulo
Ferreira, Diretor Administrativo Financeiro, para atuar também como Diretor de Relações com
Investidores.
A Companhia informa não haver previsão de modificação do seu planejamento estratégico,
forma de atuação e projetos em andamento.
A Companhia manterá informados seus acionistas, o mercado e o público em geral acerca do
fato acima relatado.
Brasília, 16 de abril de 2018.

PAULO FERREIRA
Diretor de Relações com Investidores

