TELEFONE POPULAR

Já imaginou ter um telefone ﬁxo que custa R$ 15,00 por mês?
Este é o Telefone Popular, um tipo de assinatura para famílias
de baixa renda que já se inscreveram no Cadastro Único
dos Programas Sociais do Governo Federal.

Quem vende?
Empresas que são concessionárias de telefonia ﬁxa:
Algar Telecom (no Triângulo Mineiro, alguns municípios
no norte de SP, alguns municípios de GO e o município
de Paranaíba/MT), Oi (exceto no estado de SP), Vivo
(no estado de SP) e Sercomtel (no interior do Paraná).
Como solicitar o telefone popular?
O responsável familiar pode solicitar uma linha pela
central de atendimento ou nas lojas das concessionárias.
Para realizar o pedido, a prestadora irá solicitar o NIS
(Número de Identiﬁcação Social) e CPF do titular.
Quanto tempo leva para instalar?
Até 7 dias após você ter pedido. A prestadora pode
cobrar tarifa de instalação que varia de R$ 28 a R$ 185,
dependendo da cidade, e pode ser parcelada.

Quanto custa?
A assinatura mensal custa, no máximo, R$ 15,00.
O que está incluído nesse preço?
90 minutos de ligações por mês para outros números
de telefone ﬁxo. Não é possível acumular minutos
que sobraram para o mês seguinte.
O que não está incluído nesse preço?
Ligações para celulares, interurbanos ou ligações
internacionais.
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O telefone popular só está
disponível para famílias
inscritas no Cadastro Único
com os dados atualizados.

Como faço para ligar para
celular ou fazer interurbano?
Para fazer ligações para celulares
ou fazer ligações interurbanas
devem ser adquiridos créditos
em lotérica ou nas lojas
das empresas e a sua validade
é de 180 dias.

Como usar mais e pagar menos?
Aproveite os horários em que
a tarifa é reduzida: segunda à
sexta, da meia-noite às 6h da
manhã; sábados, da meia-noite
às 6h da manhã e das 14h até
meia-noite; domingos e feriados
nacionais o dia todo.
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