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Classificados
Tudo o que o
brasileiro precisa
Cotidiano
Entenda o pacote
econômico de Lula
Tecnologia
iPhone, o celular
dos sonhos

Voltando pra casa?
Dicas do que levar na mala
Saiba como funciona a alfândega
E mais: como conseguir o VAT de volta

Especial:

Série: Brasileiro sem pátria

Linha fixa e
celular juntos
Governo belga trabalha em nova linha que proporcionará o mesmo número para o
telefone de casa e o celular
antigos prefixos por apenas um número, usado tanto para a linha fixa quanto para a mó vel. O governo federal da Bélgica já trabalha
em uma nova categoria de linhas telefônicas.
Essas contariam com um prefixo com o nú -
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mia, Marc Verwilghen.

A princípio, este novo sistema telefônico

permitirá que seu usuário utilize o mesmo
número (tanto para receber como realizar
chamadas), quando está em casa ou na rua.
No esboço apresentado para o Instituto Belga
para Serviços Postais e de Telecomunicação,
o ministro mostrou que pretende abolir os
atuais números de telefone 070, 077, 078 e
também 079.
O novo projeto pretende substituir esses

Tonico Sanches

U

ma recente notícia deixou os assíduos usuários de celular e do serviço SMS (Short Message Service ou
“torpedo”, como conhecido no Brasil) com
um pé atrás. Isso porque o representante da
empresa Draym, Fabrice Myard,
r most
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V

ocê já pensou como seria mais prática sua vida com um mesmo núme ro para o seu celular e o telefone de
casa? Pois, a intenção do governo da Bélgica
é desenvolver uma nova linha telefônica que
conte justamente com esse sistema. Esta idéia
já passa por um estudo do Ministro da Econo-

A linha funcionará de uma forma bem
simples, sem complicações para os seus donos: quando o usuário estiver em casa, o
novo número funcionará como uma linha
fixa. A partir do momento que ele vai para
a rua, o número irá operar automaticamente
no sistema de seu celular.
A outra intenção do ministro da Econo mia é revisar a atual legislação de telecomunicação. Seu principal objetivo com esta ação
é simplificar e reorganizar as taxas-premium
das linhas telefônicas. No futuro, este grupo
usaria prefixos entre 0900 até 0909.
Cada número contará com um propósi to e um valor definido. Os prefixos 0904 e
0905, por exemplo, estão reservados para jo gos, enquanto os números 0906 e 0907 serão
usados para assuntos eróticos. Esses prefixos
darão uma idéia de quanto é seu custo, uma
vez que quanto maior for o número, mais
cara deve ser a chamada telefônica.
O ministro anunciou que a sua intenção
é apresentar o resultado do projeto antes das
eleições parlamentares, que ocorrem em junho. No entanto, ele não informou qual a
previsão para que os novos números comecem a ser usados.

