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CNPJ/MF nº 00.956.274/0001-59
AVISO AOS ACIONISTAS

PAGAMENTO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS
A Administração da CETERP - Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto
S.A., comunica aos Senhores Acionistas que, nos termos do disposto no
artigo 40, inciso II do Estatuto Social, foi deliberado em Reunião do
Conselho de Administração realizada em 11.12.2000, a distribuição, aos
titulares de ações da Companhia na data da referida deliberação, de
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados da Companhia
apurados no balanço levantado na data de 30.11.2000, balanço esse
devidamente auditado pelos auditores independentes da Companhia.
O valor total dos dividendos apurados a serem distribuídos aos acionistas
conforme acima, é de R$13.914.649,05 (treze milhões, novecentos e
quatorze mil seiscentos e quarenta e nove reais e cinco centavos). Os
acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia na data da
deliberação acima referida, farão jus a dividendos no valor de R$0,423503
por lote de 1.000 (mil) ações e, os acionistas titulares de ações
preferenciais da Companhia na data da deliberação acima referida, farão
jus a dividendos no valor de R$0,529379 por lote de 1.000 (mil) ações.
Referidos dividendos serão pagos, nos termos do disposto no artigo 205,
§3º da Lei nº6.404/76, a partir de 28 de dezembro de 2000. Em virtude da
incorporação da Companhia por sua controladora Telecomunicações de
São Paulo S.A. – TELESP, prevista para ocorrer no dia 27.12.2000 nos
termos do Fato Relevante publicado nesta data, a incorporadora assumirá
a obrigação de efetuar o pagamento aos acionistas da Companhia que
fizerem jus aos aludidos dividendos nos termos acima.
Para tanto, os acionistas da Companhia deverão dirigir-se a qualquer
agência do Banco Bradesco S.A. portando os seguintes documentos:
Pessoa Física: Cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de
residência atualizado (máximo 02 meses) .
Pessoa Jurídica: cópia autenticada do cartão do CNPJ, Atas, estatuto
social, contrato social e respectivas alterações, bem como os documentos
dos sócios/representantes legais (CPF, RG e comprovante de residência).
Observação: O acionista se fizer representar por procurador, deverá
obrigatoriamente entregar instrumento público de procuração específica,
via original, acompanhado dos documentos acima.
Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos, a contar da
data de início do pagamento, reverterão em favor da Companhia (Lei
nº6.404/76, artigo 287, inciso II, item “a”).

Ribeirão Preto, 11 de dezembro de 2000.
Juan Vicente Revilla Vergara
Diretor Económico Financeiro


