VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta

Aviso aos Debenturistas da 1a Série da 2ª Emissão de Debêntures
Nominativas, Escriturais, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Fidejussória

Prezados Senhores,
Informamos que em 13 de janeiro de 2011, o Conselho de Administração da Vivo
Participações S.A. (“Companhia”) aprovou o resgate integral das debêntures da 1ª Série
da 2ª Emissão da Companhia (“Debêntures”), totalizando 20.000 debêntures, escriturais,
não-conversíveis em ação, da espécie quirografária, com valor nominal de R$10.000,00
(dez mil reais), totalizando R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), cujas
características foram aprovadas nas reuniões do Conselho de Administração da
Companhia realizadas em 25 de abril de 2005 e 13 de maio de 2005 e a primeira
repactuação em 30 de março de 2009.
O resgate será efetuado nos seguintes termos e condições (“Emissão”):

(i)
As Debêntures serão resgatadas em 31 de janeiro de 2011, mantendo-as em
tesouraria até 02 de maio de 2011 para posterior cancelamento e/ou recolocação no
mercado sob novos termos e condições a serem oportunamente analisados pelos
Conselheiros, tudo em conformidade com o disposto no item 4.11 do Instrumento
Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações
(“Escritura”). O valor efetivo do resgate só será conhecido após a divulgação da taxa DI
às 18h do dia 28 de janeiro de 2011, possibilitando o cálculo do preço unitário (PU) das
Debêntures por parte do agente fiduciário da Emissão, que as divulgará ao banco
mandatário responsável pelos procedimentos de liquidação.

(ii)
O resgate será realizado pelo Valor Nominal Unitário das Debêntures, na Data da
Emissão, acrescido: (i) da Remuneração devida até a data do pagamento das
Debêntures resgatadas e (ii) de prêmio percentual calculado sobre o Valor Nominal
Unitário das Debêntures (“Prêmio”), equivalentes ao valor de R$ 4,41 (quatro reais e
quarenta e um centavos), por debênture, em conformidade com o disposto na cláusula
4.13 Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis
em Ações (“Escritura”).
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Informações adicionais poderão ser obtidas junto ao custodiante das Debêntures, ou
seja o Banco Bradesco S.A. ou com a Planner Trustee DTVM Ltda., Agente Fiduciário da
Emissão, pelo telefone (11) 2172-2628 ou pelo fax (11) 3078-7264.
São Paulo, 13 de janeiro de 2011.
Cristiane Barretto Sales
Diretora de Relações com Investidores
VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.

