
TELECOM 

Tecnologia em Internet! 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5' VARA 
'ffiVIEr DA COMARCA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ 

PROC. 0047311-77.2003.8.19.0001 

MINASMAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n°. 05.213.309/0001-83, com sede na 

110 	Rua Rua Verbo Divino 2001, Chácara Santo Antonio, São Paulo — SP, vem perante 
Vossa Excelência e a quem mais interessar, apresentar 

PROPOSTA DE COMPRA DE CONTROLE fl 

MINAS MAIS 	 PM% 
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da empresa ELETRONET S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n°. 03.052.673/0003-45 e Inscrição Estadual 115920209117, que se segue: 

1- APRESENTAÇÃO DA PROPONENTE COMPRADORA 

A MinasMais Telecomunicações foi fundada em 2001 como 
Provedor de internet wireless. Com  a crescente demanda, a MinasMais elaborou uni 
projeto de solução para link dedicado em atacado. E foi neste momento que contratou a 
Eletronet, ora proponente vendedora. 

A MinasMais construiu um CDN em São Paulo-SP e concentrou 
todas as rotas da internet mundial. A Eletronet transporta estes dados para os mais 
diversos pontos do Brasil através de sua rede de fibra óptica. 

O contrato firmado entre MinasMais e Eletronet foi migrado 
para a empresa Elig, empresa esta também da MinasMais, em 2010. 

Com uma solução tecnológica de ponta a MinasMais possui 
preços diferenciados e tem tido um crescimento exponencial no mercado de internet. 

A MinasMais trouxe para o Brasil a ICaia Global, uma empresa 
de internet mundialmente conhecida,- para melhor atender seus clientes no âmbito 
intemacinal. 

Também adquiriu recentemente a Unotel e passou a liderar o 
mercado de ISPs no Brasil. Hoje a MinasMais fornece link para 932 provedores de 
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intemet em todas as regiões do Brasil. Cobertura total de 30 Milhões de brasileiros, 
segundo a ABRINT. 

2— FACILIDADES E CAPACIDADE TECNOLÓGICA DA MINASMAIS 

Uma vez obtendo sucesso nesta aquisição da Eletronet, a 
MinasMais não fere o direito de livre concorrência, uma vez que a MinasMais atua 
somente na rede da Eletronet. 

A MinasMais já possui instalada uma infraestrutura de 
distribuição de intemet aprovada pelas elétricas Furnas, Chesf; Eletronorte e Eletrosul. 

A MinasMais possui lapso tecnológico para triplicar o 
faturamento sem a necessidade de investimento. 

A capacidade tecnológica da proponente compradora é 
comprovada com a análise dos gráficos, em anexo. 

Vale ressaltar que as entidades dos gráficos citados não possuem 
nenhum vínculo com qualquer empresa no ramo de telecomunicações, principalmente a 
as-rank. caida.org, que se trata de um projeto acadêmico americano. 

Ademais, a MinasMais é o AS 162 no ranking mundial, quando 
existem mais de 70.000 AS aproximadamente, o que demonstra a sua grande evolução 
em capacidade técnica. 

3- PLANO DE NEGÓCIO 

Com a aquisição da Eletronet nascerá um player de intemet 
chamado EletroMais. 

Atendendo a recomendação do Governo Federal, a EletroMais 
aderirá ao plano mundial de globalização. Neste plano mundial de globalização está 
prevista uma velocidade de intemet banda larga de, no mínimo, 25 Megas por assinante, 
a R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) por mês. 

4- PROPOSTA DE VALORES PARA EFETIVAÇÃO DA COMPRA: 

Para a efetivação da compra, a MinasMais propõe as seguintes 
condições: 

- Um valor de R$ 48.000.000,00 (48 milhões de reais ) em 48 
(quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.000.000,00 (  1 milhão de reais), com a 

— —primeira parcela com vencimento 30 (trinta) dias após assumir a Eletronet, que deverá 
ser pago a quem for de direito, a quem for designado em assembleia e autorizado pelo 
juízo de direito. 

- Manter os funcionários pelo prazo de 1 (um) ano. Período em 
que será elaborado um plano de carreira baseado na meritocracia. 
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- Assumir todo o débito passivo trabalhista da Eletronet. 
- Consentir que o dinheiro do caixa, cerca de R$ 152.000.000,00 

(cento e cinquenta e dois milhões de reais) seja destinado para os credores como se a 
empresa estivesse sendo liquidada. 

ANEXOS: 

pagamento. 

MinasMais. 

Anexo 1: Extratos da MinasMais que provam a capacidade de 

Anexo 2: Comprovação técnica da capacidade tecnológica da 

Anexo 3: Comprovação de contratos de interconexões ips. 
Anexo 4: Contrato de clientes IPS. Entre MinasMais e clientes. 

Requer, de acordo com a proposta acima realizada, seja 
autorizada a compra da empresa ELETRONET S/Apela MINAS MAIS 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, diante de todo o exposto. 

Nestes termos, 
Pede e aguarda deferimento. 

Rio de Janeiro-RJ, 27 de abril de 2015. 

Bertolino Ricardo Almeida 
_ Ceo MinasMais Telecomunicações 

CPF: 042.917.876-00 

BRUNO SANTOS SILVA PINTO 
OAB/SE N°. 4439 
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