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COMUNICADO AO MERCADO 

 
 
 
 
As administrações da Vivo Participações S.A. (“Vivo Part.”) e da Telecomunicações de 
São Paulo S.A. –Telesp ("Telesp") (conjuntamente referidas como “Companhias”), 
comunicam ao mercado que em respectivas reuniões de seus Conselhos de 
Administração realizadas nesta data, aprovaram uma nova estrutura de gestão das 
Companhias. 
 
 
O cargo de Diretor Presidente, em ambas as Companhias será ocupado pelo Sr. 
Antonio Carlos Valente da Silva,.que terá como atribuições supervisionar as atividades 
de relações institucionais, incluindo regulação e comunicação externa, auditoria e da 
Fundação Telefônica, além de supervisionar as atividades desempenhadas pelo Diretor 
de Finanças e pelo Secretário Geral e Diretor Jurídico Também nessa data o Sr. 
Roberto Oliveira de Lima deixa o cargo de Diretor Presidente da Vivo Part. 
 
 
O cargo de Diretor Geral e Executivo, que terá como atribuições supervisionar as 
atividades relacionadas com estratégias e novos negócios, recursos, coordenação e 
seguimento, empresas, mercado individual, rede, sistemas e serviços a clientes, que foi 
constituído na Vivo Part. e aprovado pelo Conselho da Telesp para ser deliberado em 
respectiva Assembleia Geral de Acionistas, será ocupado pelo Sr. Luis Miguel Gilpérez 
López, que reportará diretamente aos Conselhos de Telesp e Vivo Part.  
 

 

A Administração da Vivo Part. esclarece que o cargo de Diretor de Relações com 
Investidores da Companhia, passará a ser ocupado pelo Sr. Gilmar Roberto Pereira 
Camurra, que já exerce  o mesmo cargo na Telesp. 
 
 
A Administração da Telesp esclarece que também, foi aprovada nesta data por seu 
Conselho de Administração, a proposta de constituição da Diretoria de Controladoria, 
sendo desde já indicada para ocupá-la a Sra. Cristiane Barretto Sales, cuja eleição será 
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deliberada na primeira Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a 
Assembleia Geral de Acionistas que apreciará a proposta de criação do cargo 
mencionado.  
 
Maiores informações sobre a nova estrutura podem ser obtidos na página da Comissão 
de Valores Mobiliários na rede mundial dos computadores em www.cvm.gov.br e no 
website das Companhias. 
 
 
 

São Paulo, 10 de maio de 2011 
 
 

Gilmar Roberto Pereira Camurra 
 

Diretor de Relações com Investidores da 
Telecomunicações de São Paulo S.A. – 

Telesp e da Vivo Participações S.A. 
 

TELESP – Relações com Investidores 
Tel: +55 11 3549 7200 

Email: ri.telefonicabr@telefonica.com.br   
Informações disponíveis em: 

www.telefonica.com.br 
 

VIVO – Relações com Investidores 
Tel: +55 11 7420-1172 
Email: ri@vivo.com.br 

Informações disponíveis em: 
www.vivo.com.br/ri 

 
 
 
 
 
 
 


