VIDE ESCLARECIMENTO EM SEGUIDA AO OFÍCIO BOVESPA

CT.2000/ 70 /2012

Brasília, 11 de outubro de 2012.

Ao Senhor
NELSON BARROSO ORTEGA
Gerência de Acompanhamento de Emissores
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Rua XV de Novembro, 275
CEP 01013-001 São Paulo SP

Referência: OFÍCIO BM&FBOVESPA GAE 4368-12 de 10/10/2012
Assunto: Oscilações das ações, aumento do número de negócios e da quantidade
negociada.

Fazemos referência ao Ofício da BM&FBOVESPA, GAE-4368-12, de 10/10/2012, para
informar que com relação às notícias publicadas na Agência Estado-Broadcast, em
10/10/2012 Plano Nacional de Banda Larga - PNBL e satélite geoestacionário,
salientamos que as mesmas já haviam sido publicadas, tempestivamente, como
Comunicado ao Mercado em 29/09/2011, 29/05/2012 e 10/10/2012, em anexo.
Dessa forma, tendo a Telebras sempre divulgado as suas ações ao mercado de forma
pontual, e não havendo qualquer fato do conhecimento da Telebras que possa justificar as
oscilações das ações, aumento do número de negócios e da quantidade negociada,
entendemos esses fatos como uma característica própria do mercado de capitais.
Com relação a solicitação de Vossa Senhoria, formulado no email de 10/10/2012,
estamos providenciando a resposta ao Ofício por meio do Sistema IPE - Esclarecimento
sobre consultas CVM/Bovespa, para fins de transmissão simultânea do arquivo para a
BM&FBOVESPA, conforme cópia em anexo.
Atenciosamente,

BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO
Diretor de Relações com InvestidoresTelecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS
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COMUNICADO AO MERCADO
Brasília-DF, 29 de setembro de 2011 – A Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS
(TELB3/TELB4–BM&FBOVESPA) informa que participa de um Grupo de Trabalho
envolvendo o Ministério da Defesa (MD), a Agência Espacial Brasileira (AEB) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), para elaborar as especificações técnicas visando a
integração de um satélite geoestacionário – com lançamento previsto para 2014.
O satélite vai operar na banda Ka, para o atendimento de redes de governo e da inclusão
digital, bem como na banda X, que será de uso exclusivo das Forças Armadas. O uso do
satélite permitirá ampliar o número de municípios que serão atendidos pelo Programa
Nacional de Banda Larga (PNBL) até 2014, hoje estimado em 4.283. Os recursos para o
satélite, estimados em R$ 716 milhões, já estão previstos no Plano Plurianual 2012-2015 do
Governo Federal.
A TELEBRAS está negociando parcerias com a iniciativa privada para propiciar um
ambiente para transferência de tecnologia.

Bolivar Tarragó Moura Neto
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Comunicado ao Mercado

A Telebras (BM&FBovespa – Telb3/Telb4) comunica aos seus acionistas e ao mercado que
assinou um acordo de compartilhamento de infraestrutura com a TIM, que possibilitará a
expansão do Plano Nacional de Banda (PNBL). O acordo tem como objetivo massificar a banda
larga no Brasil.

Brasília, 9 de outubro de 2012.

Bolivar Tarragó Moura Neto
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