GAE/CAEM 1536-10
27 de julho de 2010

Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebrás
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Rogério Santanna dos Santos
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 26/07/2010, consta, entre outras informações, que o
Tesouro, por conta do PNBL, pretende injetar R$ 1,5 bilhão na Telebrás em 2011 e repetir a dose no ano seguinte.

Solicitamos esclarecimentos sobre a referida notícia, bem como outras informações consideradas importantes.

Atenciosamente

Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Fone: (011) 2565-6063 / 2565-7222
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Srª. Elizabeth Lopez Rios Machado - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE,
selecionando-se a Categoria: Comunicado ao Mercado e, em seguida, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas
CVM/Bovespa, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.

Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima
formulada antes da resposta dessa empresa.

RESPOSTA

CT.1000/081/2010

À BOVESPA
NELSON BARROSO ORTEGA

Brasília, 04 de agosto de 2010.

Gerência de Acompanhamento de Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo ‐ BOVESPA
São Paulo ‐ SP

Referência: GAE/CAEM 1536‐10, de 27 de julho de 2010.

Senhor Gerente.
Em atenção aos temos do expediente referenciado, participo a Vossa Senhoria que esta
Diretoria confirma a existência de proposta orçamentária para o exercício de 2011,
encaminhada ao Ministério do Planejamento, por intermédio do Ministério das
Comunicações, para os fins de análise e inclusão no Orçamento das Empresas Estatais,
objetivando a aprovação da Proposta Orçamentária da União, sujeita a apreciação e
aprovação do Congresso Nacional.
Quanto à previsão orçamentária para o exercício de 2012, certamente que a TELEBRÁS
apresentará sua Proposta, em 2011, dentro dos prazos legais estabelecidos.

Atenciosamente,
Rogério Santanna
Presidente

