COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 SALA URBANISMO A21
COLOMBO
2488/280826/0064
UC: 26141612
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R JOSE CAVASSIN 69 TERMINAL DA SEDE
COLOMBO
2488/280807/0048
UC: 40792480
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 296 MD2 PM COB SETOR DE
COLOMBO
2488/280802/0130
UC: 05743141
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R QUINZE DE NOVEMBRO 213 MD2
COLOMBO
2488/280802/0141
UC: 80991335
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 AP 0026 MD26 URBANI
COLOMBO
2488/280826/0069
UC: 42695651
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R FRANCISCO CAMARGO 560 SL24 ADMIN ARQUIVO
COLOMBO
2488/280826/0067
UC: 47411007
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 M17 REC HUMANOS S
COLOMBO
2488/280826/0063
UC: 29106494
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 AP 0035 SETOR MONIT
COLOMBO
2488/280826/0076
UC: 32041500
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 296 MD3 PM COB JUNTA DO
COLOMBO
2488/280802/0133
UC: 05743150
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R JOSE CAVASSIN 115 ESCOLA MUNICIPAL CRI
COLOMBO
2488/280807/0049
UC: 102833478
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R ZACARIAS DE PAULA XAVIER 408 BIBLIOTECA T
COLOMBO
2488/280801/0203
UC: 53603214
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R QUINZE DE NOVEMBRO 82 PM COB DEPARTAMENTO
COLOMBO
2488/280826/0092
UC: 19481578
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 M15 SEDEC CAEC SA
COLOMBO
2488/280826/0059
UC: 29106532
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 SALA 21 2 ANDAR
COLOMBO
2488/280826/0065
UC: 31113494
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R QUINZE DE NOVEMBRO 213 MD3 SECRETARIA MUNIC
COLOMBO
2488/280802/0142
UC: 81158327
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 AP 0034
COLOMBO
2488/280826/0075
UC: 34560955
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO CAMERA 37 X R FRANCI
COLOMBO
2488/033201/0004
UC: 99873672
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 140 SL15 SEDEC CAEC S
COLOMBO
2488/280826/0060
UC: 29106540
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 SL 25 URBANISMO SA
COLOMBO
2488/280826/0068
UC: 40173488
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 MD23 INDUSTRIA E CO
COLOMBO
2488/280826/0066
UC: 26332035
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R QUINZE DE NOVEMBRO 213 COND MD4 SECRETARI
COLOMBO
2488/280802/0140
UC: 81158572
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 REC HUMANOS SALA
COLOMBO
2488/280826/0057
UC: 29106516
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R VENANCIO TREVISAN 319
COLOMBO
2488/280801/0091
UC: 56664150
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 140 SL11 REC HUMANOS
COLOMBO
2488/280826/0056
UC: 29106508
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 MD32 COORD DE PAVI
COLOMBO
2488/280826/0072
UC: 58308040
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 140 SL16 PAVIMENTACAO
COLOMBO
2488/280826/0061
UC: 29106559
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 MD27 URBANISMO SA
COLOMBO
2488/280826/0070
UC: 29561019
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R PE FRANCISCO BONATO 560 M13 REC HUMANOS S
COLOMBO
2488/280826/0058
UC: 29106524
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

COMUNICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
AVISO Nº 5805-2017
MUNICIPIO DE COLOMBO
R JOSE CAVASSIN EQUIP MONI PM COB MO
COLOMBO
2488/280807/0056
UC: 66878543
Para efetuar serviços de manutenção, reforma e extensão da rede elétrica, comunicamos que
haverá interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme período especificado abaixo:

28 de outubro de 2017, sábado,
das 10h00 às 17h00

O desligamento programado pela COPEL poderá ser cancelado, sem prévio aviso, devido à
condições atmosféricas adversas ou por motivo de força maior. Nesse caso o mesmo será
reprogramado para uma nova data a ser informada. Os serviços programados podem ser
concluídos antes do horário previsto.
Para a segurança dos consumidores, a COPEL alerta que eventuais reparos nas instalações
elétricas internas ou em equipamentos elétricos devem ser feitos com a chave geral desligada
e os aparelhos desconectados das tomadas, mesmo durante a interrupção do fornecimento.
Consumidores atendidos em alta tensão não devem aproveitar esse desligamento para realizar
manutenção nas instalações internas sem a prévia solicitação à COPEL.

Para que possamos avisá-lo com eficiência, mantenha sempre seu cadastro atualizado através
do site www.copel.com.
Lembre-se que você também pode consultar os desligamentos programados pelo site
www.copel.com ou pelo Copel Mobile.

Atenciosamente
Companhia Paranaense de Energia

