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Nos termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e conforme disposto na Instrução CVM 

nº 358, a Multiner S.A., companhia aberta sediada na cidade do Rio de Janeiro, vem 

comunicar a alteração na composição da sua Diretoria Executiva, aprovada na Reunião 

de Conselho de Administração realizada em 14 de junho de 2010. 

 

A Sra. Camille Loyo Faria foi eleita Diretor Presidente e Diretor de Relações com 

Investidores da companhia, cumulando as duas funções. Essa mudança é parte de um 

processo de profissionalização da gestão da Multiner S.A., voltado para a valorização 

dos ativos da empresa.  

 

Seu antecessor no cargo de Diretor Presidente, o Sr. Jorge Amilcar Boueri da Rocha, foi 

eleito Presidente do Conselho de Administração da Multiner S.A., e seguirá contribuindo 

com sua vasta experiência na implantação e operação de empreendimentos no setor 

elétrico. Seu antecessor no cargo de Diretor de Relações com Investidores, Sr. José 

Augusto Ferreira dos Santos, foi eleito Vice Presidente do Conselho de Administração, e 

seguirá contribuindo com sua vasta experiência em finanças. 

 

Com sólida experiência em finanças, a executiva carioca de 36 anos foi responsável 

pelos setores elétrico e de telecomunicações na área de Banco de Investimentos do 

Morgan Stanley, no Brasil. Antes disso, foi Diretora Administrativo-Financeira da Terna 

Participações S/A, tendo liderado o seu processo de IPO. Ocupou também cargos de alta 

gerência na área de finanças estratégicas no grupo Telecom Itália na América Latina, 

onde coordenou o projeto de reestruturação societária do grupo TIM no Brasil. Ocupou 

também posições de gerência na área de estratégia financeira e finanças corporativas na 

Embratel.  A Sra. Camille Faria atuou ainda em bancos de investimento e empresas de 

consultoria. Ela é bacharel em Engenharia, tendo iniciado seus estudos na University of 

California, Los Angeles (UCLA) e concluído na Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio). Camille tem MBA em finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de 

Capitais (IBMEC) e é Mestre em Engenharia de Produção (com ênfase em finanças) pela 

PUC-Rio. 

 

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2010. 

 

Camille Loyo Faria 
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