COMO FAZER LIGAÇÕES A COBRAR1
Se você quer ligar para alguémg mas está sem crédito no celularg sem dinheiro
para usar um telefone público ou longe de um telefone ﬁxog você não precisa
deixar de realizar a ligação( basta ligar a cobrar,
A Anatel explica como fazer esse tipo de discagem, Você pode recorrer
a um celularg um telefone ﬁxo ou um orelhão, Siga as instruções(
Já para as chamadas de longa distância
nacionais a cobrar õou sejag com DDDs
diferentes.g você vai precisar digitar(

O preﬁxo de chamada a cobrar (90),

O preﬁxo de chamada a cobrar (90),

O código destinado a identiﬁcar chamada
a cobrar (90),

Um Código de Seleção de Prestadora õCSP.
disponível em sua região õpara saber o que
é CSPg conﬁra o Anatel Explica nº 41.,

O número do telefone desejado,
Em outras palavrasg é só colocar 9090
e o número do telefone de quem você
quer falar, Assim(

Chamada Local a Cobrar

O código da localidade,
O número do telefone desejado,
Por exemplog se você for ligar para um
número do município do Rio de JaneiroáRJ
õcódigo de localidade úf.g vai precisar
digitar o seguinte(

90 + 90 + nº de telefone
Celular em roaming
Lembreése( quando estiver em roaming
ou visitando um lugar com outro DDDg
as chamadas para telefones móveis
ou ﬁxos daquela área seguem os
mesmos procedimentos das chamadas
locais, Mas as ligações para telefones
móveis ou ﬁxos de outros DDDsg
inclusive o da cidade onde você morag
seguem os procedimentos para
chamadas de longa distância,
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Chamada de Longa
Distância a Cobrar
90 + Código da Operadora
+ 21 + nº de telefone
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Para fazer uma chamada a cobrar local
ou para outra cidade com o mesmo DDDg
é simples, Digite(

