
 

 

 

 

Comunicado | Lisboa | 1 de setembro de 2021 

 

Facto Relevante divulgado pela Oi 

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre Facto Relevante divulgado pela Oi, S.A., de 

acordo com o documento da empresa em anexo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

CNPJ/ME nº 76.535.764/0001-43 

NIRE 33.3.0029520-8 

Companhia Aberta 

 

FATO RELEVANTE 

 

Eleição de Diretora de Finanças e Relações com Investidores 

 

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 Resolução CVM nº 44/21 e em complemento ao Fato Relevante 

divulgado pela Companhia em 30 de agosto de 2021, vem informar aos seus acionistas e ao 

mercado em geral que o Conselho de Administração da Oi elegeu nesta data a Sra. Cristiane 

Barretto Sales para assumir, em 01 de setembro de 2021, os cargos de Diretora de Finanças e 

Relações com Investidores (CFO – “Chief Financial Officer” e DRI), reportando ao Diretor 

Presidente. 

 

Com mais de 30 anos de atuação financeira em grandes empresas nacionais e multinacionais 

públicas e privadas, e com grande experiência no setor de telecomunicações, Cristiane ocupava a 

posição de Diretora Executiva de Planejamento e Gestão Financeira na Claro Brasil. Antes disso, 

Cristiane ocupou as posições de Conselheira de Administração e CFO da Liq (antiga Contax), onde 

coordenou o início do processo de reestruturação financeira da companhia, tendo atuado, ainda, 

por 15 anos no grupo Telefonica/Vivo, onde iniciou como Diretora Financeira da Tele Leste 

Celular Participações para as operações da Bahia e Sergipe, e ocupou na sequência, já como Vivo 

Brasil, os cargos de Diretora de Orçamento e Controle de Gestão, Vice Presidente Executiva de 

Finanças Planejamento e Controle, Diretora executiva de Controladoria, Diretora Executiva de 

Estratégia e Relação com Investidores  e Vice-Presidente de Gestão de Clientes, Estratégia e 

Qualidade. Cristiane iniciou a sua carreira na Arthur Andersen, onde atuou por 10 anos, chegando 

à posição de Gerente Senior de Auditoria. É formada em Administração de Empresas pela 

Universidade Salvador, e possui MBAs com ênfase em telecomunicações pela Fundação Getúlio 

Vargas e pela IESE Business School da Universidade de Navarra, na Espanha. 



 

Como CFO, a Sra. Cristiane será responsável pela continuidade da implementação da estratégia 

financeira da Companhia e foco na execução de seu plano de transformação, com ênfase na 

otimização e simplificação de suas operações, na implementação de uma nova disciplina financeira 

e na conclusão de todas as operações extraordinárias ora em andamento, de forma alinhada com o 

plano estratégico da Oi divulgado ao mercado em 19 de julho de 2021. 

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 agosto de 2021. 

 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Rodrigo Modesto de Abreu 
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