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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2016

m virtude do feriado prolonga-
do da Semana Santa, de 24 a 27 
de março a Prefeitura de Belém 

intensifica a circulação de ônibus 
urbanos com destino aos distritos 
de Mosqueiro e Outeiro. Haverá 
reforço com linhas extras todos os 
dias, para garantir uma viagem 
tranquila rumo às praias.

As viagens com destino a Mos-
queiro contarão com 40 veículos 
extras amanhã, 24, das 6h às 21h30, 
com saída a cada 10 minutos ou até 
que os coletivos completem sua ca-

pacidade de lotação. O reforço nas 
frotas segue na Sexta-Feira Santa, 
25, dispondo de 30 veículos extras, 
e 50 ônibus extras para o sábado e 
o domingo, ambos no mesmo ho-
rário. Na segunda-feira, 28, serão 15 
veículos a mais até as 13h30, para 
assegurar o retorno de quem foi 
passar o feriadão nos distritos. De-
pois deste horário, a linha urbana 
Belém-Mosqueiro volta a circular 
com os 22 veículos regulares. O va-
lor da tarifa integral é de R$ 4,35.

Outeiro - Para quem procura 

Outeiro como destino, durante o 
sábado e o domingo as viagens nos 
sentido São Brás-Outeiro serão fei-
tas das 8h30 às 13h e o retorno no 
sentido Outeiro-São Brás das 16h às 
23h. Serão disponibilizados 36 veí-
culos para o sábado, no total de 91 
viagens ao dia. 

Para o domingo serão 76 veí-
culos para Outeiro, no total de 190 
viagens ao longo do dia. O valor da 
tarifa não terá alteração, mantendo 
o valor cobrado nos coletivos urba-
nos de R$ 2,70.

E

FERIADO PROLONGADO TERÁ MAIS TRANSPORTE PARA MOSQUEIRO E OUTEIRO

REFORÇO DE ÔNIBUS
NA SEMANA SANTA

Hemopa terá horário especial

A Fundação Centro de Hemotera-
pia e Hematologia do Pará (Hemopa) 
terá horário de funcionamento espe-
cial na Semana Santa. Os interessa-
dos em doar sangue podem se dirigir 
até amanhã, no horário de funciona-
mento normal, das 7h30 às 18h. Na 
quinta-feira e no sábado o Hemopa 
atenderá das 7h30 às 17h. Na sexta-
feira o expediente será facultado. O 
serviço de coleta nas unidades do 
interior será até amanhã, retornando 
normalmente na segunda (28). 

Os shoppings de Belém e Ana-
nindeua também terão horário de 
funcionamento especial (confira 
abaixo).

Ponto - Nas entidades estaduais, 
amanhã será de ponto facultativo. 

Os órgãos da União param suas ati-
vidades na apenas na sexta-feira. 

O funcionamento das loterias 
será mantido normal na quinta-fei-
ra; na sexta, não haverá expediente. 
No sábado, as casas lotéricas abrem 
das 8h às 13h; na segunda-feira, as 
atividades serão normais. 

Os bancos seguem funcionan-
do normalmente nesta quinta-feira 
(24), das 10h às 16h; na sexta-feira 
(25) apenas o autoatendimento es-
tará disponível; na segunda-feira, o 
atendimento será retomado. O fun-
cionamento dos supermercados 
também deve ser normal na quin-
ta-feira e no sábado; no domingo, 
os estabelecimentos funcionarão 
das 8 às 14 horas.

na 5ª e no sábado

Todos os exames de biometria 
que seriam realizados amanhã no 
Posto Avançado do Departamen-
to de Trânsito do Estado (Detran) 
localizado na rua Antônio Barreto 
(Paab), e na sede do órgão, na rodovia 
Augusto Montenegro, foram remar-
cados em função do ponto faculta-
tivo decretado pelo governo do Es-
tado para esta quinta-feira, começo 
do feriadão da Semana Santa.

Usuários que fariam o teste no 
Posto da rua Antônio Barreto e não 

querem remarcar para a sede do 
Detran , podem remarcar o exame 
pelo site www.detran.pa.gov.br.

As novas datas e horários de 
exames marcados para o dia 24 de 
março de 2016, no Paab e na sede do 
Detran, ficaram assim: os exames 
marcados para o período entre 8h30 
e 9h40, foram transferidos para o dia 
28 de março, das 8 às 14h, na sede 
do Detran. Exames marcados para 
o período entre 9h50 e 10h50 foram 
transferidos para o dia 29 de março, 

das 8 às 14h, na sede do Detran. 
Exames marcados para o perío-

do entre 11 e 12h foram remarcados 
para o dia 30 de março, das 8 às 14h, 
na sede do Detran. Os exames pre-
vistos para serem realizados entre 
12h10 e 13h10 estão confirmados 
agora para o dia 31 de março, das 
8 às 14h, na sede do Detran. Por 
fim, os exames marcados que se-
riam feitos entre 13h10 e 15h, foram 
transferidos para 1º de abril, das 8 
às 14h, também na sede do Detran.

Detran remarca exames
de biometria devido ao ponto facultativo de quinta

SEMANA SANTA: HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

ÓRGÃOS PÚBLICOS
Quinta (24) - Órgãos estaduais: 

fechados (ponto facultativo). Fun-
cionam as áreas de arrecadação, 
saúde pública e defesa social

Sexta (25) - Órgãos federais: fe-
chados (feriado)

BANCOS
Quinta (24) - das 10h às 16h
Sexta (25) - só autoatendimento
Segunda-feira (28) - normal

SUPERMERCADOS
Quinta (24) -normal
Sexta (25)- indefi nido
Sábado (26) -normal
Domingo (27) - Das 8h às 14h

SHOPPINGS
Shopping Pátio Belém:

Sexta (25) - Funcionam: praça 
de alimentação, cinemas e Ca-
cau Show, das 12h às 22h.

Sábado (26) - Funcionamento 
normal.

Domingo (27) - Lojas abertas, das 
12h às 20h (algumas funcionam 
até as 22h). Praça de alimentação 
e cinemas, das 12h às 22h.

Boulevard Shopping:
Sexta (25) - lojas fechadas. 

Funcionam: praça de alimenta-
ção e lazer (11 às 22 horas), res-
taurantes, (11h até meia-noite), 
cinemas.

Sábado (26) - Funcionamento 
normal

Domingo (27) - Funcionamento 
normal

Castanheira:
Quinta (24) -Normal
Sexta (25) - Lojas fechadas. 

Funcionam: praça de alimenta-
ção (a partir das 12h) e academia 
(9h às 15h)

Sábado (26) - Normal
Domingo (27) - Lojas abertas (12h 

às 20h) e academia (9h às 15h)

Shopping Bosque Grão Pará:
Quinta (24) - Normal
Sexta (25) - Funcionam: praça 

de alimentação, cinema, Lojas 
Americanas e Cacau Show, a 
partir do meio-dia.

Sábado (26) - Normal
Domingo (27) - Normal (10h 

às 22h) INTIMADOS Sra. SHEILA ROCHA DE SOUZA (CPF/MF: 680.852.902-78 ) e o Sr. 
CARLOS CORREIA DE SOUZA (CPF/MF:751.531.063-49)

Pregão Eletrônico nº 005/2016
OBJETO: Aquisição de materiais químicos para lavanderia Hospitalar 
ABERTURA: Às 08:00 horas do dia 05 de abril de 2016.
EDITAL: À disposição no Site www.comprasnet.gov.br
INFORMAÇÕES: (91) 3289-8080 / hgebelem.cpl@gmail.com

GALVANE TEIXEIRA GOMES – Cel Med
Ordenador de Despesas do H Ge Belém

AVISO DE LICITAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE BELÉM

Ministério da 
Defesa


