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Prefixo da Assembléia vai mudar
Rede Virtual Integrada vai aposentar a Central de PABX, e eliminar os congestionamentos nos telefones

FABIANA OLIVEIRA

Os números dos telefones da As-
sembléia vão mudar a partir de 1° de
fevereiro. O prefixo 349 vai ser trocado
pelo 290 e, dos números anteriores, so-
mente o milhar sete será mantido. Esse é
um dos aspectos de uma mudança maior,
que consiste na "aposentadoria" da cen-
tral de PABX da Assembléia e na contra-
tação dos serviços da Rede Virtual Inte-
grada (RVI), uma central telefônica pú-
blica da Telemig. A Assembléia estará
ligada à central através de cabos de fibra
ótica.

O uso da central pública vai resol-
ver o problema de congestionamento das
linhas e modernizar o sistema de telefo-
nia. Estudos realizados pela Telemig -
que incluíram medição de tráfego e aná-
lise comportamental - diagnosticaram a
necessidade de se ampliar a capacidade
da rede telefônica entre 30% e 40%. Com
diversos pontos de estrangulamento, a
central de PABX estava subdimensiona-

da para o fluxo, com capacidade esgota-
da e, em muitos setores, era impossível
instalar novos aparelhos. Tudo isso difi-
cultava a comunicação interna e tornava,
algumas vezes, quase impossível as liga-
ções externas para a Assembléia.

A solução foi alugar os serviços da
Telemig que, financeiramente mais atra-
entes do que a compra de uma nova
central de PABX, trariam o mesmo resul-
tado. A utilização da central pública au-
mentará em cinco vezes a capacidade da
rede da Assembléia. Para se ter uma idéia
do que isso significa, nos gabinetes par-
lamentares haverá cinco aparelhos, que
funcionarão como linhas diretas, em lu-
gar dos três troncos (uma linha direta e
dois ramais) atuais. Com a RVI, de sapa-
recerão os ramais, e os 754 terminais da
Assembléia se comportarão como linhas
diretas, apesar de, internamente, conti-
nuarem a ser operados como ramais, com
melhoria da qualidade da comunicação.

Outra vantagem da RVI é o tarifa-
dor, que permite saber os gastos por setor
e o número de interurbanos e consultas à

Telemig (como o serviço 102). O contra-
to com a Telemig inclui, no custo do
aluguel, itens como assinaturas básicas
e a manutenção dos aparelhos. A Telemig
também vai alugar as 160 linhas de pro-
priedade da Assembléia. Tudo isso vai
implicar redução de 50% do valor do
aluguel do sistema.

Quem imagina que a mudança vai
trazer transtornos não precisa se preocu-
par. O pessoal da Administração terá
apenas que se acostumar com os novos
números. Os aparelhos dos gabinetes par-
lamentares é que serão substituídos, sen-
do que alguns terão visor de cristal líqui-
do, possibilidade de identificação do nú-
mero originário externo, além do atendi-
mento simultâneo de chamadas. Um ca-
tálogo interno será impresso em breve, e
as novas listas telefônicas, que saem em
março, já virão com as modificações.
Quando alguém ligar para os números
antigos, a Telemig vai informar o número
correto do setor com o qual a pessoa
quiser se comunicar. Informações telefô-
nicas serão dadas pelo 290-7000.


