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São Paulo, SP, 04 de outubro de 2011

À
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELE BRÁS
At.: Sr. Diretor do Departamento de Relações com Investidores
SCS Q 9 BI B, -Ed. Parque Cidade Corporate - Torre B - 30 andar,
Salas 301 a 405, Brasília, DF

REF.: COMUNICADO DE AOUISICÃO DE PARTlCIPACÃO RELEVANTE DA TELEBRÁS (A
"COMPANHIA").

TÂMISA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, fundo de investimento constituído nos
termos da Instrução CVM 409, de 18 de agosto de 2004 (a "Instrução CVM 409/2004"), sob a
forma de condomínio aberto, inscrito no CNPJ/MF sob o n.o 05.878.450/0001-03 (o "FUNDO"),
neste ato, devidamente representado por sua administradora, nos termos de seu Regulamento,
a BCSUL VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. sociedade empresária limitada, com sede na
Rua Funchal, n.o 418, 17° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.O
05.917.347/0001-17, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (a "CVM") a prestar o
serviço de administradora de carteiras de títulos e valores mobiliários, nos termos do Ato
Declaratório n.o 7.509, de 24 de novembro de 2003, vem, em cumprimento às exigências da
Instrução CVM n.o 358, de 03 de janeiro de 02 (a "Instrução CVM 358/2002''), vem por meio
desta, comunicar V.Sas. que, em 30.09.2011, passou a deter a participacão de 13,00% (treze
por cento) das Acões Preferenciais da COMPANHIA (TELB4), representada por 2.730.600 (dois
milhões setecentos e trinta mil e seiscentas) ações preferenciais.
Por outro lado, declaramos, outrossim, que o FUNDO passou a deter, em 30.09.2011,
a
participacão de 6,61% (seis vírgula sessenta e um por cento) das Acões Ordinárias da
COMPANHIA CTELB3), representadas por 5.860.080 (cinco milhões oitocentos e sessenta mil, e
oitenta) ações ordinárias.
Ainda, nos termos do art. 12°, da referida Instrução 358/2002, esclarecemos que o FUNDO, ao
adquirir as ações que compõem a participação mencionada, tinha por objetivo a mera
realização de operações financeiras e não buscava alterar a composição do controle ou a
estrutura administrativa da Companhia, tampouco atingir qualquer participação acionária em
particular.
Por fim, não há quaisquer outros valores mobiliários de emissão da COMPANHIA detidas pelo
FUNDO, tampouco qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a
compra e venda de valores mobiliários de emissão da COMPANHIA.
Sendo o que nos cumpria para o momenti,fiêãn;~1i'(fSPosição
esclarecimentos adicionais que se fizer-em-necess'fi? .
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