
CETERP – CENTRAIS TELEFÔNICAS DE RIBEIRÃO PRETO S.A.
CNPJ/MF nº 00.956.274/0001-59

AVISO AOS ACIONISTAS
A CETERP – Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A. (a “Companhia”) informa que conforme Ofício/
CVM/SEP/GEA–4/Nº 122/2000, de 24/10/2000, a Comissão de Valores Mobiliários promoveu o
cancelamento do registro de que trata o art. 21 da Lei n° 6.385/76, até então mantido em nome da Companhia.

Conforme disposto no edital da Oferta Pública para Compra de Ações Ordinárias e Preferenciais da
Companhia, os acionistas da Companhia que não venderam suas ações na oferta poderão fazê-la  a
qualquer tempo,  até seis meses após a  assembléia geral ordinária  que deliberar sobre as demonstrações
financeiras do exercício social de 2.000.

O preço de aquisição das ações será R$14,26 (quatorze reais e vinte e seis centavos) por lote de mil
ações, reajustado pelo IGP-DI e juros legais de 12% (doze por cento) ao ano calculados pro rata temporis,
desde o dia 11 de outubro de 2000 até a data do efetivo pagamento. O prazo para o pagamento das
ações nestas condições será de até 15 (quinze) dias corridos a contar da data em que o acionista
contatar a Companhia.

O acionista poderá manifestar sua intenção de vender as ações não só junto à sede da Companhia e à
instituição intermediadora, como consta do Edital de Oferta Pública para Compra de Ações Ordinárias e
Preferenciais da Companhia, mas também na  Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP e no
Banco Bradesco S/A,  instituição financeira depositária de ações escriturais.

O atendimento será feito mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: Pessoa
Física – cópia autenticada do CPF, da cédula de identidade e de comprovante de residência – Pessoa
Jurídica – cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social consolidado e em vigor, cartão de inscrição
no CNPJ, documentação societária outorgando poderes de representação, CPF, cédula de identidade e
comprovante de residência do representante da pessoa jurídica. Os locais para manifestação da intenção
de venda das ações são os seguintes:

Banco Bradesco S.A.
Em qualquer uma de suas agências

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Av. Ipiranga, 282 - 11º andar – Centro – São Paulo - SP

CETERP – Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S.A.
Rua Américo Brasiliense, 400 – Centro – Ribeirão Preto - SP

Telecomunicações de São Paulo S.A. – TELESP
Rua Rafael de Barros, 232 – Bela Vista – São Paulo - SP

São Paulo, 30 de outubro de 2000
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