GAE/caem 1142-10 e GAE/CAEM
11 de maio de 2010
Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebrás
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Jorge da Motta e Silva

Prezados Senhores,

Em notícia veiculada no Jornal do Commercio, edição de 06/05/2010, consta, entre outras
informações, que:
9 no contexto do Plano Nacional de Banda Larga, que terá, até 2014, investimentos de
cerca de R$ 13 bilhões, será feito um reforço no capital da Telebrás de R$ 3,22
bilhões;
9 também serão abertas linhas de crédito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social, num total de R$7,5 bilhões, em condições favorecidas abaixo das
taxas de mercado;
9 a expectativa é que a Telebrás passe a ter lucro a partir do terceiro ano de operação;
9 a nova Telebrás, em 10 anos, vai render R$ 5,7 bilhões com a venda de capacidade
de transporte de dados no atacado e alcançar 51% de Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, amortização e depreciação).
Solicitamos esclarecimento sobre os itens mencionados na notícia referida, 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

RESPOSTA DA TELEBRÁS
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Brasília, 12 de maio de 2010.

À BOVESPA
NELSON BARROSO ORTEGA
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Bolsa de Valores de São Paulo ‐ BOVESPA
São Paulo ‐ SP

Referência: Ofício GAE/CAEM 1110‐10 e Ofício GAE/CAEM 1142‐10, de 11/05/2010.

Senhor Gerente.
Em atenção aos termos dos expedientes referenciados, relativamente à notícia
veiculada no Jornal do Commercio, edição de 6 de maio último, informamos a Vossa
Senhoria que, após a divulgação do Fato Relevante em 04 de maio por meio do
Sistema IPE, nos jornais Correio Braziliense, Valor Econômico e Jornal do Commercio,
respectivamente no dias 5, 6 e 7 de maio, esta Diretoria aguarda a publicação do
Decreto que norteará as ações a serem desenvolvidas para a operacionalização do
PNBL, o que ocorrerá nos próximos dias, quando serão definidos os recursos
necessários à implementação do PNBL.
Assim, a notícia veiculada no mencionado jornal, indicando quantitativos de recursos
para investimento, abertura de crédito pelo BNDES e expectativa de lucro, são
informações ainda em estudo no âmbito do Governo Federal.
Atenciosamente,
Rogério Santanna dos Santos
Presidente e Diretor de Relações com Investidores

C/ Cópia :

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS ‐ CVM
ELIZABETH LOPEZ RIOS MACHADO
Superintendente de Relações com Empresas
WALDIR DE JESUS NOBRE
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

