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Vivo lança internet de ultravelocidade
em Itabira
•

A Vivo anuncia a chegada de sua rede de fibra (FTTH) de última geração com
planos de até 300 Mega de velocidade de download e 150 Mega em upload, com
cobertura em mais de 13 mil domicílios em 11 bairros da cidade;

•

Clientes Vivo Fibra ainda receberão até 50GB de bônus de internet todo mês nos
planos de Celular Pós e Controle da Vivo;

Itabira, 5 de abril de 2021 - Com a chegada da Vivo Fibra em Itabira, a cidade passa a contar com a maior
infraestrutura de fibra do País, com planos de banda larga de até 300 Mega de velocidade. A rede da Vivo
possibilita levar a tecnologia para dentro das casas e dos estabelecimentos dos clientes, garantindo a melhor
qualidade de sinal mesmo em horários de pico.
Atuando como um hub de serviços digitais e seguindo o conceito TemTudoNaVivo, a empresa se associou
às marcas mais procuradas pelos consumidores para oferecer planos que se encaixam com a realidade de
consumo de seus clientes residenciais. Com a Vivo, o cliente pode contratar a banda larga incluindo os
serviços Netflix ou Disney+ e ter a conveniência de uma fatura única e até quatro acessos simultâneos. Para
os clientes que já possuem assinaturas e quiserem aderir aos planos, não é necessário fazer o cancelamento
dos serviços. Basta o cliente vincular suas contas à Vivo, em um processo simples, seguindo o passo a passo
enviado por e-mail e SMS no momento da aquisição.
Os planos Vivo Fibra ainda facilitam o acesso a diversos conteúdos, com assinaturas de apps, como: Estádio
TNT Sports, no qual o cliente assiste ao vivo todos os jogos do maior campeonato do planeta, a Champions
League, e jogos exclusivos do Brasileirão, Regionais, Liga Europa e muito mais em HD; Paramount+, que
traz filmes, séries e conteúdo infantil; Funkids, com vídeos, jogos e conteúdos dos principais personagens
infantis, e Band News, com toda a programação do canal.
Com a Vivo Fibra o cliente pode ter o Vivo Play, plataforma de TV e vídeo da Vivo. Com a melhor tecnologia
IPTV do mercado, recursos interativos (pausa ao vivo, reprise), pode alugar os mais novos sucessos do
cinema. O Vivo Play é a única plataforma do mercado que dá acesso integrado aos melhores aplicativos de
streaming, como Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e Youtube Kids, sem precisar de uma smart TV.
Tudo no seu decoder e a um clique no controle remoto. Além disso, o cliente pode acessar boa parte do seu
pacote também no App Vivo Play, disponível no seu smartphone, tablet, computador ou Smart TV.
Para os clientes corporativos, a Vivo oferece condições especiais. Nos planos empresariais, além da
ultravelocidade e da estabilidade de rede, os usuários contam também com facilidade de um técnico no
local em até quatro horas, possibilidade de contratação de IP Fixo - essencial para negócios que precisam
acessar servidores - e o Vivo Protege Empresas, serviço de segurança digital para os dispositivos conectados,
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incluindo antivírus, armazenamento em nuvem e segurança para redes Wi-Fi. A chegada da fibra ainda
aprimora o serviço de Internet Dedicada, que passa a contar também com altas velocidades. Com ela, as
empresas garantem 100% da velocidade contratada com estabilidade de rede de no mínimo 99,5% e serviços
exclusivos, como a gestão proativa da conectividade, balanceamento e priorização de tráfego, segurança
contra ataques cibernéticos, dentre outros.
"Estamos trazendo para Itabira o que há de mais moderno em termos de banda larga de ultravelocidade do
País. O momento atual evidenciou a essencialidade dos nossos serviços e consolidou a demanda da sociedade
por uma internet de qualidade. A Vivo Fibra tem potencial para fomentar a economia local, gerando
empregos e novas oportunidades de negócios a partir de uma conexão segura, veloz e estável”, explica
Renato Gomes, diretor da Vivo em Minas Gerais.
Cobertura
A Vivo Fibra está disponível em Itabira nos bairros: Água Fresca, Amazonas, Bairro Caminho Novo,
Campestre, Campestre I, Centro, Colina da Praia, Doze de Março, Juca Rosa, Major Lage de Baixo, Novo
Amazonas, Panorama, Para, Penha, Praia, Quatorze de Fevereiro, Santo Antonio, São Francisco, São Marcos,
Vila Nações Unidas, Vila Piedade, Vila Salica, Vila Santa Rosa e Vila São Geraldo.
Para adquirir, o cliente pode acessar o site www.vivo.com.br/prevenda, entrar em contato com a Central
de Atendimento no 103 15, ou ainda, adquirir os serviços por meio de um dos consultores externos que
atendem à demanda dos clientes presencialmente. Todos devidamente uniformizados e identificados. Para
aquisições corporativas, o cliente poderá entrar em contato pelo 0800 700 5025.
Atuação em Minas Gerais
Em Minas Gerais a Vivo segue na liderança do segmento móvel, com mais de 10 milhões de clientes e market
share de 45,5%, bem como liderança em todos os segmentos. Somente em pós pago, essa liderança é de
51,6% e no pré-pago é de 39,5%.
Em cobertura, a Vivo também é líder no Estado com 845 municípios atendidos, o que representa cobrir
99,9% da população mineira. Na tecnologia 4G a Vivo é líder em cobertura e chega a 631 localidades,
cobrindo 92,8% da população.
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