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D E  C U R I T I B A

Biblioteca Pública oferta 
oficina de leitura e escrita

A Biblioteca Pública 
do Paraná está com ins-
crições abertas para o seu 
primeiro curso online: De 
Próprio Punho — Oficina 
de Leitura e Escrita, mi-
nistrado pelo professor 
Rafael Ginane Bezerra. As 
aulas acontecem ao vivo, 
todas as segundas-feiras, 
das 17h30 às 19h30, a 

partir do dia 13, e seguem 
até 9 de novembro.

Para se inscrever gra-
tuitamente, os interes-
sados devem enviar um 
parágrafo, até o dia 8, 
para o e-mail [rginane@
gmail.com], explicando 
por que estão procuran-
do a oficina. São 15 va-
gas disponíveis. n

Rafael Ginane Bezerra é sociólogo e professor de 
Didática na Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Divulgação BPP

Depois de quatro dias tra-
balhando com uma média 
de 5 mil serviços diários e 
centenas de equipes de ele-
tricistas nas ruas de todo o 
Paraná, a Copel agora atua 
para religar as últimas loca-
lidades que ainda estão sem 
energia.

No Paraná, restam 71,8 
mil unidades consumido-
ras desligadas - 1,5% do Pa-
raná. As regiões Leste (45,5 
mil desligadas) e Centro-Sul 
(11,6 mil) concentram os 
serviços.

Curitiba foi praticamente 
toda religada. Às 18h desta 
sexta-feira, dia 3, cerca de 1,5 
mil unidades estavam sem 
luz, o que corresponde a ape-
nas 0,17% do município. 

Na Região Metropolitana, 
as localidades que ainda es-
tão em situação crítica são 
Antônio Olinto (710 unida-
des desligadas), Rio Negro 
(1,3 mil), Quitandinha (4,4 
mil) e Campo do Tenente 
(1,2 mil). No Litoral, Morre-
tes segue ainda com 3 mil 
desligamentos. n 

Até a última sexta restavam 71,8 mil 
unidades consumidoras desligadas no Estado

Copel religa maior parte das 
unidades consumidoras atingidas

Segundo a Copel, a maior parte dos imóveis que 
estão sem luz ficam em locais mais isolados. 
O fornecimento já foi restabelecido em grande 
parte das regiões urbanas. Eletricistas continuarão 
trabalhando até que o serviço seja normalizado 
em todas as região, conforme a Copel.

Divulgação Copel


