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C om a chegada do feriado 
de Tiradentes, neste sá-
bado, 21, alguns estabe-

lecimentos comerciais, órgãos 
públicos e serviços de Belém 
terão os horários de funcio-
namento alterados. Em nota, 
a Prefeitura Municipal de Be-
lém informou que não haverá 
expediente administrativo na 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de Belém 
(Semob), apenas o efetivo ope-
racional do órgão que estará 
atuando em escala de plantão. 
Os demais órgãos públicos que 
funcionam aos sábados não se-
rão afetados.

O Sindicato do Comércio 
Varejista e dos Lojistas de Be-
lém (Sindilojas), informou em 
nota que o comércio poderá 
funcionar normalmente no fe-
riado, desde que as empresas 
estejam em dia com suas obri-
gações sindicais.

Os supermercados de Be-
lém funcionarão normalmen-
te, de acordo com os horários 
estabelecidos por cada em-
presa, segundo a Associação 
Paraense de Supermercados 
(Aspas). 

A Secretaria de Estado de 
Saúde Pública (Sespa) infor-
mou que, neste feriado, os ser-
viços de urgência da Unidade 
de Saúde da Pedreira e o Hospi-
tal Abelardo Santos, no distrito 
de Icoaraci, funcionarão nor-
malmente, durante 24 horas. 
Os demais estabelecimentos 
de saúde que possuem caráter 
de fundação e que estão sob 
gestão estadual funcionarão 
em regime de escala, atenden-
do pacientes referenciados, a 
exemplo da Santa Casa, onde 
somente o setor de obstetrícia 
manterá o atendimento nor-
mal.

O Hospital de Clínicas Gas-
par Vianna atenderá somente 
emergência obstétrica e psiqui-
átrica. Já o Hospital Metropoli-
tano de Urgência e Emergência 
atenderá normalmente casos 
de urgência e emergência. So-
mente o setor administrativo 
não funcionará no feriado.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que os Hos-
pitais de Pronto Socorro Hum-
berto Maradei Pereira (Gua-
má) e Mário Pinotti, assim 
como as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) (Icoaraci 
e Sacramenta) e o Hospital Ge-
ral de Mosqueiro, funcionarão 
normalmente no feriado. Tam-
bém atenderão normalmente, 
as Unidades Municipais de 
Saúde da Marambaia, Juru-
nas, Tapanã, Outeiro, Cotiju-
ba, Carananduba, Baía do Sol, 
Benguí I e Icoaraci, que funcio-
nam em regime de urgência e 
emergência.

A Central de Regulação de 
Leitos, urgência e emergên-
cia do Centro de Especialida-
des Médicas e Odontológicas 
(Cemo), Central de Ambulân-
cias do Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu 
192) e o Centro de Informações 
Toxicológicas de Belém (CIT) 
atuarão em regime de plantão 
para receberem os pacientes 
que venham a necessitar de 
atendimento.

A Secretaria Municipal de 
Saneamento (Sesan) informa 
que os serviços de limpeza, 
como coleta de lixo domici-
liar, entulho e desobstrução 
de redes de drenagem irão 
funcionar normalmente. O 
efetivo operacional da Guar-
da Municipal de Belém atu-
ará nos 51 postos � xos e 154 
postos volantes, inclusive 
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dando apoio na segurança 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C, no estádio do Man-
gueirão. A Guarda Municipal 
reforça que a população pode 
entrar em contato pelo nú-

mero 153 para pedir apoio da 
guarda em qualquer situação 
de emergência. A chamada 
pode ser realizada de telefone 
� xo ou celular.

O Bosque Rodrigues Alves 

abrirá no sábado, das 8h às 
14h, com venda de ingresso até 
uma hora antes do fechamen-
to. O Espaço São José Liberto 
funcionará das 10h às 18h, as-
sim como no domingo, 22.

Com a chegada do feriado, 
neste sábado, 21, muitos pa-
raenses irão aproveitar para 
viajar. Segundo um estudo 
divulgado pelo Departamen-
to Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), os preços sobre os 
custos dos transportes para o 
Dia de Tiradentes deste ano 
em relação ao do ano passado 

aumentaram, com exceção das 
passagens intermunicipais.

De acordo com o estudo, as 
passagens do transporte rodo-
viário interestadual estão mais 
caras em 1,447% em relação a 
2017. Já as passagens do trans-
porte rodoviário intermuni-
cipal não sofreram reajustes. 
Porém, a Linha Urbana para 
Mosqueiro, gerenciada pela 

Segundo Dieese, o usuário pagará mais para viajar
Prefeitura de Belém, teve seu 
preço aumentado em 6% em 
relação ao ano passado.

O Dieese também apon-
tou, com base em pesquisas da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) feitas no último final de 
semana, que o litro da gasolina 
está sendo comercializado em 
média nos postos da capital a 
R$ 4,052 com preços variando 
entre R$ 3,920 e R$ 4,229. O li-
tro do óleo diesel está custando 
em média R$ 3,483 com menor 
preço encontrado a R$ 3,200 e 
o maior a R$ 3,999. Já o litro do 
Etanol está custando em média 
R$ 3,607 com preços que variam 
entre R$ 3,299 e R$ 3,999.

 Supermercados: Abertos

 Centro Comercial: Funciona normalmente

ESQUEMA DE FERIADO

Shoppings

 Pátio Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: funciona conforme a 
programação

Academia: 9h às 18h

 Parque Shopping

Lojas: 11h às 21h (com exceção do restau-
rante Porpino, que funcionará das 11h a 1h de 
domingo)

Praça de alimentação: 11 às 22h

Cinema: funciona conforme a programação

 Castanheira Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Cinema: funciona conforme a programa-
ção

Academia: 9h às 18h

 Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 
22h

Cinema: funciona conforme a pro-
gramação

Restaurante: 11h a 00h

 Bosque Grão-Pará

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Cinema: funciona conforme a programação

11h às 21h (com exceção do restau-

Academia: 

22h

Cinema: 
gramação

Cinema: funciona conforme a programa-
ção

Academia: 
















