
2 gerais Belém, quinta-feira, 22 de julho de 2021

  Equipes da Defesa Civil entregaram doações às famílias atingidas pelo incêndio. Campanha ainda está aberta.
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   Incêndio no Curió-Utinga foi o segundo em menos de uma semana
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F amílias atingidas pelo 
incêndio registrado no 
bairro Curió-Utinga, an-

teontem, receberam doações 
de alimentos e outros itens 
de primeira necessidade nes-
ta quarta-feira. As chamas 
deixaram duas casas par-
cialmente danificadas e uma 
pessoa ferida. Na noite do 
último sábado, moradores da 
comunidade Beira-Mar, no 
bairro do Telégrafo também 
perderam tudo por causa de 
um incêndio. Seis imóveis 
foram completamente des-
truídos e 25 pessoas ficaram 
desalojadas. Nos dois casos, 
a solidariedade de estranhos 
tem ajudado essas famílias a 
se reerguer. 

Cunha Neto, coordena-
dor técnico da Defesa Civil de 
Belém, explica que, indepen-
dente do que tenha ocasiona-
do o sinistro, são realizadas 
campanhas para arrecadar 
alimentos, roupas, móveis, 

Campanha ajuda
famílias atingidas
alimentos, roupas e brinquedos estão sendo arrecadados

INcêNdIo

eletrodomésticos, brinquedos 
e outros itens para os afetados.

“Realizamos campanha 
permanente para arrecada-
ção de doações. Mas quando 
existem ocorridos como es-
ses, as campanhas se tornam 
mais direcionadas. Através 
de ações com órgãos estadu-
ais e municipais é feito o con-
tato com a Fundação Papa 
João XXIII (Funpapa) para 
avaliar se há a necessidade 

de amparo e proteção dos 
atingidos. A Companhia de 
Habitação do Estado do Pará 
(Cohab) atua no cadastra-
mento das famílias vítimas 
do incêndio para inscrição 
em programas sociais”, expli-
ca o coordenador.

Os donativos podem ser 
entregues na sede da Defesa 
Civil, localizada na avenida 
Pedro Miranda, das 8h às 
14h, de segunda a sexta.

 Crianças jamais devem 
brincar com isqueiros ou fós-
foros;

 Velas não devem ser 
acessas próximo a cortinas ou 
deixadas sem supervisão;

 Bitucas de cigarro não de-
vem ser jogadas em terrenos 
abandonados, próximo a lixo 
ou mato;

 Evite queimar lixo. Além 
do risco de incêndio, a prática 
também aumenta o risco de 
doenças respiratórias;

 Mantenha a fiação elétri-
ca sempre em dia para evitar 
curto-circuito;

 Evite o uso de adaptado-
res de tomadas e ligar muitos 
eletrônicos num mesmo ponto.

Cuidados para evitar inCêndios:

A Oi informa que está mudando a tecnologia do seu serviço de telefonia fi xa baseado em cobre em diversas 
regiões do PA. Nesses locais, o serviço de telefonia fi xa passará a ser prestado através da tecnologia sem fi o 
conhecida como WLL (Wireless Local Loop). Os clientes de Pequenas Empresas devem solicitar a migração da 
tecnologia de cobre do telefone fi xo para a tecnologia sem fi o (WLL) ligando 08000310800 e essa migração será 
realizada gratuitamente. O número da linha telefônica do cliente será mantido e no ato da migração não haverá 
nenhuma alteração do valor cobrado atualmente pelo serviço de telefonia fi xa do cliente. Os clientes que não 
solicitarem a migração do seu telefone fi xo para a tecnologia sem fi o (WLL) no prazo de 30 dias, ou seja, até 
23/08/2021, terão a cobrança do serviço suspensa e o seu serviço bloqueado e, após 60 dias, será realizado seu 
cancelamento. A Oi esclarece que essa mudança de tecnologia está sendo realizada devido à insustentabilidade 
dos serviços prestados em regime público da telefonia fi xa e ao desequilíbrio de custos resultante para os 
serviços baseados na tecnologia de cobre. Nesse cenário, os clientes de internet (Velox) que 
usam tecnologia ADSL (cobre) nessas mesmas localidades terão este serviço descontinuado 
em até 60 dias, conforme previsto no contrato de adesão do serviço. Para mais informações
ligue 08000310800.

Comunicado oi aos clientes


