Rio, 9 de abril de 2010

Matéria com o perfil do diretor-executivo do SINDITELEBRASIL, Eduardo Levy.
SINDITELEBRASIL

Eduardo Levy é o diretor-executivo do
SINDITELEBRASIL
Eduardo Levy Cardoso Moreira assumiu, em 7 de abril
último, a importante posição de diretor-executivo do
SINDITELEBRASIL. O Sindicato patronal é presidido por
Antonio Carlos Valente e sua diretoria é constituída pelos
top executives das empresas de telefonia e de serviço
móvel celular e pessoal. A nomeação de Levy é
considerada como um primeiro passo rumo ao novo
estatuto social que fixa os princípios básicos de
governança da representação institucional do principal
segmento do setor de telecomunicações.
O engenheiro de Telecomunicações Eduardo Levy
Cardoso Moreira foi nomeado diretor-executivo do
SINDITELEBRASIL - Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal.
A decisão foi tomada, em 7 de abril último, pela diretoria do
Sindicato, presidido por Antonio Carlos Valente, como primeiro passo para a implementação do
novo Estatuto Social que fixa os princípios básicos de governança da representação institucional
do principal segmento do setor de telecomunicações: o das empresas prestadoras de serviços de
telefonia fixa e móvel pessoal e celular; setor que serve a 234,5 milhões de usuários (acessos) e
que produz e investe, em média, o equivalente a 6,0% e 0,78% do PIB, respectivamente.
O diretor-executivo do SINDITELEBRASIL, Eduardo Levy, tem ampla vivência na prestação de
serviços de telecomunicações no Brasil, sendo sua competência e personalidade conhecidas no
setor. Ao longo de mais de 30 anos, desenvolveu uma carreira executiva de sucesso, tendo
ocupado cargos relevantes em empresas como Telerj – hoje Oi Rio –, Telebrás e Embratel. Nos
últimos anos, desenvolveu atividades de consultoria.
Eduardo Levy, de 58 anos, é carioca, casado e tem quatro filhos. Formou-se engenheiro pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), turma de 1976.

O que é o SINDITELEBRASIL
O Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia Fixa e de Serviço Móvel Celular e Pessoal –
SINDITELEBRASIL –, criado em 2 de setembro de 2003, foi constituído para fins de estudo,
coordenação, defesa e representação legal das empresas da categoria econômica na base
territorial de abrangência nacional, compreendendo estados, Distrito Federal e territórios da
União.
O Sindicato representa todas as empresas que operam no território nacional, como
concessionárias ou autorizatárias, nas seguintes atividades de interesse coletivo: a) Serviços
Telefônicos Fixos Comutados Locais e de Longa Distância, nos regimes público e privado; b)
Serviços Móveis Celulares e Serviços Móveis Pessoais nos regimes público e privado. (JCF)

Mais sobre o SINDITELEBRASIL
Aqui, a versão, em português, da nota à imprensa
Here the english version of the press-release

INOVArejo
Dias 13 e 14 de abril
São Paulo (SP)
Inova Comunicações

I Seminário Teletime
Tecnologia de Redes
Dias 13 de abril
São Paulo (SP)
Converge Comunicações

Paraná Wireless
Dia 27 de abril
Curitiba (PR)
Network Eventos
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