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De: Fernando Bittar [fbittar@golgrupo.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 22 de novembro de 2013 10:52

Para: Alexandre Manuel Madeira Fernandes

Assunto: Re: Solicitação alteração Speedy de 2 para 10 MB
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Oi Alexandre, muito obrigado pela informação.

Vou ter que aguardar pela fibra, Hj não possuímos sinal da Vivo nessa região;
Mas 2014 está logo aí, Valeu mesmo.
Abs 

Fernando Bittar

Em 21 de novembro de 2013 13:08, Alexandre Manuel Madeira Fernandes 
<alexandre.fernandes@telefonica.com> escreveu:

Ola Fernando, como vai?

Infelizmente me informaram da área da fixa que essa região só em 2014 terá fibra (que chegará até 100 

Mbps)... por agora não existe outra opção. Uma alternativa seria testar o Vivo Box 3G, com limite de 

downloads (franquia) de 10Gigas e velocidade que pode chegar a 3 Megas, mas pode ser influenciada pela 

cobertura... talvez o melhor seja mesmo aguardar pela fibra...

obg

De: Fernando Bittar [mailto:fbittar@golgrupo.com.br] 

Enviada em: terçafeira, 12 de novembro de 2013 15:43

Para: Alexandre Manuel Madeira Fernandes

Assunto: Solicitação alteração Speedy de 2 para 10 MB

Olá Alexandre, boa tarde!

Conforme conversamos juntamente com Jonas Suassuna no caminho para a Futurecom, 
veja se existe a possibilidade de alteração da internet de 2 para 10 MB. Com essa 
alteração consigo acionar remotamente as câmeras de seguranças com estabilidade.

Desculpa lhe incomodar com esse tema mas estou na fila a 2 anos e nem respostas 
temos.



Se não der não tem problemas também. Abaixo segue o meu endereço para localização;

Avenida Água Espraiada , 4891

Atibaia - CEP 12 940 000

Local 11051 uso residencial - número fone 11 4416-9150

Muito obrigado e abraço!

Fernando Bittar

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para 
uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, 
divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le 
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity 
named above. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying 
of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the 
sender that you have received this communication in error and then delete it.

Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para 
uso exclusivo da pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, 
divulgação e/ou cópia sem autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-
lhe que nos o comunique imediatamente por esta mesma via e proceda a sua destruição
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