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Brisanet inicia as operações em Teresina

Cidade é a primeira do Piauí a receber os serviços da telecom cearense, a qual já atua em
mais de 200 municípios no Nordeste e detém o maior market share da região entre as

provedoras de internet por fibra óptica, de acordo com a Anatel

A Brisanet, telecom cearense focada em operações de internet por fibra óptica, acaba de
iniciar os serviços em Teresina. A capital piauiense é a primeira do estado a receber as
operações da empresa, a qual acontecerá em sua totalidade por transmissões em fibra
óptica e está, a partir de hoje, em fase de instalações dos serviços nos clientes. Com mais
de 736 mil clientes, a companhia já atende em mais de 200 cidades nos estados de
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte e tem o maior market share
entre as prestadoras de internet por fibra óptica do Nordeste, de acordo com a Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações).

Com a entrada da Brisanet no estado, cerca de 400 vagas de emprego de mão de obra
local estão sendo geradas. A empresa já contratou mais de 200 pessoas e segue
selecionando pessoas para completar as 400 oportunidades. As vagas são destinadas para
áreas administrativa e operacional. Para se candidatar, os interessados devem se cadastrar
no site da empresa, na seção ‘Trabalhe Conosco', onde também fica a descrição de cada
vaga. Atualmente a Brisanet emprega mais de 7 mil pessoas.

Confira abaixo a lista dos bairros de Teresina que a telecom inicia as instalações a
partir de hoje:

Itararé, Santa Luzia, Parque São João, Triunfo, Morada Nova, Catarina, Saci, Lourival Parente, Bela
Vista, Parque Piauí, Distrito Industrial, Promorar, Areias, Santa Cruz, Santo Antônio, São Lourenço,
Parque Sul, Residencial Girassol, Angelim, Parque Jacinta, Parque Juliana, Brasilar, Esplanada, Portal
da Alegria, Pedra Muda, Angelica, Bosque Sul e Residencial Orgulho do Piauí.

SOBRE A BRISANET
Com 22 anos de mercado, a Brisanet é sediada na cidade de Pereiro (CE) e atua como
provedora de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa
e móvel. A telecom nordestina promove inclusão social e tecnológica e, atualmente, já
atende em mais de 200 cidades nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte, totalizando mais de 736 mil assinantes, com uma estrutura de
rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.


