Direção de Comunicação

Clovis Jose Baptista Neto é o novo
presidente da Hispamar Satélites


Baptista Neto preside hoje pela primeira vez o Conselho de Administração da
operadora de satélites brasileira, filial da Hispasat.

Rio de Janeiro, 8 de junho de 2016. - A HISPAMAR Satélites, joint-venture formada pela
HISPASAT e a Oi, nomeou Clovis Jose Baptista Neto como o novo presidente de seu Conselho
de Administração. Consultor Internacional em Telecomunicações e Tecnologias da Informação
e Comunicação (TIC), Baptista Neto foi eleito pela Junta de Acionistas da companhia realizada
em abril e hoje presidiu pela primeira vez a reunião do Conselho de Administração.
Formado em Engenharia de Telecomunicações, Baptista Neto iniciou sua carreira em 1973 em
Furnas Centrais Elétricas, onde se especializou na área de sistemas de radiocomunicação em
micro-ondas para empresas de energia elétrica. Entre 2000 e 2015, ocupou o cargo de
secretário executivo da Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) da
Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington DC. No período de
2008 a 2010, também assumiu a diretoria do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação
da OEA por designação do secretário geral da instituição.
Anteriormente, Baptista Neto foi assessor especial do Ministro das Comunicações e chefe da
Assessoria Internacional da ANATEL em Brasília. De 1995 a 1998, ocupou a Presidência do
Conselho de Administração da TELEPISA. Ao longo desse período até 1999, também
representou o Brasil no Conselho da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e nas
negociações sobre serviços de telecomunicações da Organização Mundial do Comércio
(OMC), que resultaram na adoção do IV Protocolo ao Acordo Geral de Comércio de Serviços
(GATS) em 1997. Entre 1974 e 1995, atuou na Embratel desenvolvendo funções técnicas e
gerenciais de destaque.
A nomeação de Clovis Jose Baptista Neto foi uma decisão estratégica e reforçará o
posicionamento da HISPAMAR Satélites, que terá à frente de seu Conselho de Administração
um presidente com extensa experiência internacional. O novo Presidente assume o
compromisso de fortalecer e construir novas relações institucionais, conduzindo a companhia
ao alcance de seus objetivos, assegurando o seu crescimento e a geração de valor para os
acionistas e todos os seus grupos de interesse. No próximo ano, Baptista Neto estará diante de
Praia do Flamengo, 200 / 17º andar

Rio de Janeiro, RJ - Brasil

T +5 5 2 1 2 55 5 - 4 80 0
ww w. h is p am ar.c om .br

CEP 22.210-901

Direção de Comunicação
um momento muito importante para a companhia: o lançamento do novo satélite Amazonas 5,
que ficará localizado na posição orbital de 61º Oeste e oferecerá capacidade em banda Ka
para a prestação de novos serviços de banda larga no Brasil e no restante da América Latina.
O Amazonas 5 também contará com capacidade em banda Ku para oferecer serviços
audiovisuais, de redes corporativas e outras soluções de telecomunicações.

Sobre a HISPAMAR
A HISPAMAR é a filial brasileira do Grupo HISPASAT. A companhia comercializa a frota de
satélites do grupo e opera os satélites Amazonas, atuando não só no mercado brasileiro de
telecomunicações, como também em todo o continente americano. Com uma das melhores
capacidades do mercado satelital latino-americano, a Hispamar tornou-se uma operadora de
referência na região e atende às principais emissoras de TV, operadoras de telecomunicações,
grandes corporações, empresas offshore e governos de todas as Américas.
www.hispamar.com.br

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas,
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas.
www.hispasat.com
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