
2 gerais Belém, quarta-feira, 17 de aBril de 2019

N a Sexta Feira Santa e no 
Domingo de Páscoa, no 
próximo final de semana, 

vários estabelecimentos e órgãos 
governamentais terão seus fun-
cionamentos e horários altera-
dos. O Sindicato do Comércio 
Varejista e dos Lojistas de Belém 
(Sindilojas) confirmou ontem 
que, na sexta-feira, dia 19, lojas 
de rua e o comércio em geral 
estarão fechadas. No domingo, 
dia 21, as lojas de rua poderão 
funcionar das 8h às 18h e as lo-
jas de shopping poderão atuar 
entre 11h e 21h.

De acordo com a Associa-
ção Paraense de Supermerca-
dos (Aspas), não há restrição 
alguma ao funcionamento 
dos supermercados paraenses. 
Portanto, cabe a cada empresa 
decidir individualmente como 
e quando funcionará durante a 
Semana Santa.

A Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) afirma em 
seu site oficial (feriadosbanca-
rios.febraban.org.br/feriados.
asp) que não haverá expediente, 
nem mesmo interno, em quais-
quer agências bancárias na pró-
xima sexta-feira, dia 19, e no do-
mingo, dia 21.

ponto facultativo 
A Prefeitura de Belém decre-

tou, por meio da portaria nú-
mero 1.181/2019, publicada no 
dia 2 de abril, ponto facultativo 
na próxima quinta-feira, dia 18, 
em todas as repartições públi-
cas municipais, excetuando-se 
as que fazem parte de serviços 
considerados essenciais ao aten-
dimento à população, como os 
de saúde e os de segurança.

Na sexta-feira, dia 19, o Sho-

pping Pátio Belém terá todas 
as suas lojas fechadas, excetu-
ando as Lojas Americanas, que 
funcionará das 12h às 21h. Sua 
praça de alimentação e seus es-
paços de lazer permanecerão 
abertos das 12h às 22h. Já no 
domingo, dia 21, todas as lojas 
permanecerão abertas das 13h 
às 21h, enquanto que a praça 
de alimentação e os espaços de 
lazer funcionarão das 12h às 
22h. Os cinemas funcionarão 
normalmente de acordo com a 
programação estabelecida.

O Shopping Bosque Grão-Pa-
rá informou que, na sexta-feira 
somente suas lojas estarão fe-
chadas, enquanto a praça de ali-
mentação e seus espaços de la-
zer funcionarão normalmente. 
Já no domingo, dia 21, todas as 
lojas, áreas de lazer e lanchone-
tes funcionarão das 11h às 21h.

O Boulevard Shopping afir-
mou em nota que, na sexta-feira, 
dia 19, terá suas lojas fechadas, 
sua praça de alimentação mais 
espaços de lazer funcionando 
das 11h às 22h e seus restauran-
tes abertos das 11h às 24h. No 

sábado, dia 20, as lojas, a praça 
de alimentação e os espaços de 
lazer estarão todos abertos das 
10 às 22h. Os restaurantes abri-
rão às 11h e fecharão às 24h. Por 
fim, no domingo, dia 21, o com-
plexo terá suas lojas funcionan-
do das 14h às 21h, os restauran-
tes abertos das 11h às 22h e sua 
praça de alimentação operante 
das 11h às 22h. Em todos os dias 
citados, o cinema Cinépolis 
funcionará de acordo com a sua 
própria programação.

BosQue
O Bosque Rodrigues Alves 

funcionará em horários espe-

ciais durante toda a duração da 
Semana Santa. Na quinta, dia 
18, o estabelecimento funciona-
rá das 8h às 14h, com vendas de 
ingressos até às 13h. Já na sexta-
feira, dia 19, o espaço permane-
cerá fechado. No sábado, dia 20, 
o Bosque funcionará das 8h às 
14h. Por fim, no domingo, dia 
21, abrirá às 8h e fechará às 16h, 
com suas vendas de ingressos se 
estendendo até às 15h.

Segundo seus administra-
dores, a Estação das Docas, o 
Mangal das Garças e o Parque 
Estadual do Utinga não terão 
seus horários modificados du-
rante a Semana Santa. A pro-

gramação da Estação das Docas 
para o dia 19, porém, não terá 
seu tradicional Por do Som. No 
domingo, dia 21, a Estação terá 
uma programação de Páscoa 
voltada para crianças, que pode-
rão participar de uma oficina e 
receber pintura facial com Gru-
po Umbáu Artes e Animações. 
A programação é gratuita e será 
realizada no Armazém 2, das 
17h às 18h15. Ainda no Domin-
go de Páscoa, o Projeto Cine Es-
tação terá duas sessões do filme 
“Dona Onete - Flor da Lua”, uma 
às 16h e outra às 19h, com in-
gressos integrais no valor de R$ 
12, sendo R$ 6 a meia.

Supermercados vão abrir
Cada estabeleCimento vai deCidir, individualmente, horários de funCionamento na sexta-feira e no domingo
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 Bancos - Sexta-Feira: fechados / Domingo: fechados

 shopping pátio Belém - Sexta-Feira; 19/04 - Lojas: Somen-

te as Lojas Americanas funcionarão, das 12h às 21h - Pra-

ça de alimentação e lazer: das 12h às 22h -Cinema de acordo 

com a programação.

Domingo - Lojas: das 13h às 21h - Praça de alimentação e lazer: 

das 12h às 22h - Cinema de acordo com a programação

 shopping Bosque grão-pará - Sexta-Feira - Lojas: fecha-

das - -Praça de alimentação e lazer: funcionarão normalmente

Domingo - Lojas: das 11h às 21h - Praça de alimentação e lazer: 

das 11h às 21h

 Boulevard shopping - Sexta-Feira -Lojas: fechadas -Praça 

de alimentação e lazer: das 11h às 22h - Restaurantes: das 11h 

às 24h - Cinema de acordo com a programação

Sábado - Lojas: 10h às 22h - Praça de alimentação e lazer: 10h 

às 22h - Restaurantes: 11h às 24h - Cinema de acordo com 

a programação

Domingo - Lojas: das 14h às 21h -Praça de alimentação e lazer: 

das 11h às 22h -Restaurantes: das 11h às 24h -Cinema de 

acordo com a programação

 Bosque rodrigues alves - Quinta-Feira: das 8h às 14h / 

Vendas de ingresos até as 13h

Sexta-Feira: Fechado.

Sábado: Das 8h às 14h / Vendas de ingressos até as 13h

Domingo: Das 8h às 16h / Vendas de igressos até as 15h

 estação das docas: Sexta-Feira, das 10h às 02h

Domingo: Das 09h às 00h

 mangal das garças: Sexta-Feira, das 9h às 18h

Domingo: Das 09h às 18h

 parque estadual do utinga: Sexta-Feira, das 06h às 

17h. Domingo: das 06h às 17h

agenDe-se

a federação bra-
sileira de bancos 
informa que não 
haverá expedien-
te em quaisquer 
agências ban-
cárias na sexta-
feira, dia 19, e no 
domingo, dia 21.


