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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2016

 suspensão no fornecimento 
de energia elétrica provocou 
transtornos à população, on-

tem, em Belém. À tarde, no Aero-
porto Internacional de Belém, o 
saguão central ficou lotado de pas-
sageiros preocupados em saber se 
a falta de energia atingiria a pro-
gramação de voos diários. Mais 
cedo, pela manhã, um problema 
na rede de energia elétrica deixou 
sem energia a sede do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu 192) e fora de operação sua 
central telefônica de atendimento a 
pessoas em situação de urgência e 
emergência médica. 

No aeroporto, a falta de energia 
elétrica foi constatada por mais de 
uma hora. As primeiras informa-
ções davam conta de que o forneci-
mento da energia foi interrompido 
por causa de um problema na su-
bestação da Celpa que abastece o 
terminal aeroportuário.

Com a interrupção do forneci-
mento de energia, o saguão do Ae-

roporto de Belém � cou lotado de 
passageiros. Segundo a Infraero, 
não houve cancelamento de voos. 
Os aviões decolaram e pousaram 
no aeroporto normalmente, ape-
sar da pane elétrica.

A Infraero informou que o aero-
porto possui gerador próprio, mas o 
equipamento ficou sobrecarregado 
com a interrupção da energia elétri-
ca. Segundo a empresa, o aeroporto 
ficou sem luz das 16h13 às 17h18.

Em nota, a Celpa informou que  
“o rompimento, na tarde desta ter-
ça, de uma linha de distribuição 
que fornece energia ao bairro de 
Val-de-Cães, gerou oscilação de 
energia no Aeroporto de Belém”. 
A Celpa informou que a ocorrên-
cia durou 15 minutos, das 16h11 
às 16h25, com o fornecimento de 
energia normalizado em seguida.

Urgência – Ontem também fi-
caram sem fornecimento de ener-
gia elétrica o prédio-sede e a central 
telefônica do Samu 192, na esquina 
da rua Domingos Marreiros com a 

travessa Castelo Branco, no bairro 
de Fátima. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde (Sesma), 
um balão atingiu o transformador 
da rede elétrica que alimenta o 
edifício onde funciona o serviço. 

A orientação da Sesma foi de 
que os usuários que necessitas-
sem do serviço de ambulância 
entrassem em contato com o 
Centro Integrado de Operações 
(Ciop), pelo número 190. A Sesma 
acionou a equipe técnica da Cel-
pa, que compareceu ao local, em 
busca de uma solução.

Com a central telefônica fora 
de operação, quatro chamadas 
de atendimento do Samu foram 
recebidas pelo Ciop de manhã, 
enquanto o fornecimento de 
energia era restabelecido. A Cel-
pa informou em nota “que um 
balão de ar tocou no transfor-
mador, tornando-o inoperante. 
Este transformador atende apena 
a sede do Samu. O serviço foi res-
tabelecido às 10h45”. 

A

FALTA DE LUZ GERA TRANSTORNO
PROBLEMA NA REDE ELÉTRICA DEIXOU O TELEFONE DO SAMU FORA DE OPERAÇÃO DE MANHÃ. À TARDE, FALTOU ENERGIA NO AEROPORTO.

 Usuários tiveram que acionar o serviço de ambulância pelo Ciop
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