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Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa 

 

GAE 0028-13 

04 de janeiro de 2013 

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS  
Diretoria de Relações com Investidores 
Sr. Bolivar Tarragó Moura Neto  

  

Prezados Senhores, 

Solicitamos, até 07/01/2013, esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 
04/01/2013, sob o título “Para atender à demanda, Telebras vai acelerar aportes”, bem como outras informações 
consideradas importantes. 

Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 
13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa cominatória 
pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 
452/07. 

Atenciosamente 

Nelson Barroso Ortega 
Gerência de Acompanhamento de Emissores 
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

  

c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

            Sr. Fernando Soares Vieira - 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: Fato Relevante ou 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.  
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Ao Senhor 
Nelson Barroso Ortega 
Gerência de Acompanhamento de Emissores 
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
Fone: (011) 2565-6063 / 2565-7222 
 
 

Fazemos referência ao ofício GAE 0028-13 – Telebras, de 04 de janeiro de 2013, solicitando 
esclarecimentos sobre o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição 
de 04/01/2013, sob o título “Para atender à demanda, Telebras vai acelerar aportes”, bem 
como outras informações consideradas importantes, para informar: 

A proposta orçamentária da Telebrás para 2013 faz parte do Projeto de Lei Orçamentária Anual 
– PLOA - 2013, coordenado pelo Ministério do Planejamento, contemplando, entre outros, os 
valores abordados na matéria.  

Informamos ainda, que a Telebras compromissou investimentos da ordem de R$ 180 milhões 
em 2012(PNBL e Copa). 

Para 2013, a proposta orçamentária contempla investimentos superiores aos de 2012, sendo: 

• PNBL:  
o R$ 230 MM para infraestrutura de telecomunicações, pessoal e TI; 

• COPA: 
o o orçamento proposto é de R$200MM, dos quais R$80MM em 2012 e os 

R$120MM restantes a serem compromissados em 2013. 

Assim, nos itens destacados acima, evidencia-se como a Telebras planeja aumentar 
significativamente os aportes nos projetos, passando dos R$180MM em 2012 para R$350MM 
em 2013. 

Este incremento nos gastos implicará em maior capilaridade da rede, conforme detalhado na 
informação noticiada a público. 
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BOLIVAR TARRAGÓ MOURA NETO 
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores 


