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D E  C U R I T I B A

A Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica 
(Aneel) prorrogou até o 
fim de julho a proibição 
do corte de energia elé-
trica dos consumidores 
inadimplentes residen-
ciais urbanos e rurais. 
A proibição do corte 
de energia por 90 dias 
foi aprovada pela agên-
cia no fim de março, 
com validade também 
para os serviços consi-
derados essenciais no 
enfrentamento da pan-
demia do novo Corona-
vírus. Com a decisão, a 
medida, que perderia 
validade na próxima se-
mana, ficará em vigor 
até o dia 31 de julho.

Ao justificar a pror-
rogação, a diretora da 

Medida, que perderia validade, foi adiada até 31 de julho

Relatório da Rede 
Brasileira de Observató-
rios de Turismo (RBOT), 
sistematizado pelo Ob-
servatório de Turismo, 
da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), re-
velou que prepondera 
no setor a perspectiva 
de que baixas financei-
ras provocadas no con-
texto da pandemia da 
Covid-19, sejam recupe-
radas somente no ano 
que vem. A avaliação foi 
manifestada por 51% 
das 4.921 pessoas con-
sultadas pela sondagem.

Os participantes 
abrangeram profis-
sionais atuantes de 

diversas áreas ligadas 
ao turismo, como hos-
pedagem, alimentação, 
agências, operadoras 
de turismo e produto-
ras de eventos, além de 
representantes de pre-
feituras e associações. 
O estudotambém mos-
tra que 12% imaginam 
que a melhora deve de-
morar a chegar, vindo 
apenas depois de 2021. 
Ainda menos otimista, 
uma parcela de 3% afir-
ma que o prejuízo é ir-
reversível, ou seja, que 
não irá conseguir se 
restabelecer, indepen-
dentemente do prazo 
estimado. n

Aneel prorroga proibição 
de corte de energia elétrica

Operadores de 
turismo só veem 
recuperação em 2021

Para 3% dos entrevistados, 
prejuízo no setor é irreversível

Aneel Elisa Bastos Sil-
va, relatora do proces-
so, argumentou que, na 
maior parte dos Esta-
dos, continuam as ações 
de isolamento social e 
de restrição à circulação 

e aglomeração de pes-
soas para evitar a pro-
pagação da covid-19, 
doença causada pelo 
novo Coronavírus.Elisa 
disse, entretanto, que 
a norma aprovada pela 

agência prevê que, se 
após o prazo determi-
nado a dívida persistir, a 
energia será cortada. As 
distribuidoras deverão 
avisar os consumidores 
com antecedência. n

Após o fim 
do prazo, 
quem 
não tiver 
pagado terá 
a energia 
cortada
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