
Editora Jornal do Ônibus / Jornale.com.br

Curitiba, quinta-feira, 3 de Setembro de 2020 - edição 3.455 grupor3a.comPublicidade Legal 15

Publicação de editais, 
atas e balanços? 
Entre em contato 

no tel.: (41) 3263-2002
D E  C U R I T I B A

Oi investe 
mais de R$ 235,7 
milhões no Paraná

A Oi investiu no Pa-
raná mais de R$ 235,7 
milhões no primeiro 
semestre de 2020, com 
foco na expansão da 
fibra ótica. Com a sua 
estratégia de ampliar o 
número de casas conec-
tadas com a Oi Fibra, a 
companhia registrou 
aumento de 13,7% no 
número de clientes no 
Paraná de janeiro a ju-
nho desse ano. Segundo 
último relatório da Ana-
tel referente a junho, a 
Oi Fibra tem a prefe-
rência dos clientes de 
internet por fibra ótica 
no estado, sendo líder 
em número de novos 
usuários de fibra ótica 
no período. A operadora 
disponibiliza a Oi Fibra 
em 10 cidades do esta-
do: Curitiba, Almirante 
Tamandaré, Cascavel, 
Colombo, Foz do Igua-

çu, Londrina, Maringá, 
Pinhais, Ponta Grossa e 
São José dos Pinhais. A 
Oi segue com o seu pla-
no de transformação em 
curso, que tem estraté-
gia centrada nos inves-
timentos em infraestru-
tura de fibra ótica, que 
possibilitam expansão 
da banda larga residen-
cial, e que dão susten-
tação também para as 
atividades no mercado 
B2B e no Atacado. No 
mercado corporativo, a 
companhia vem inves-
tindo em soluções digi-
tais por meio da Oi So-
luções. A infraestrutura 
de fibra ótica da compa-
nhia é estratégica para 
a Oi Soluções pois su-
porta as soluções de TI 
oferecidas ao mercado e 
que demandam estabi-
lidade da rede com ele-
vada taxa de conexão. n

D E  C U R I T I B A

Os principais sintomas 
do Coronavírus são:

FEBRE + TOSSE 
ou
DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

Divulgação


