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Natal - Rio Grande do Norte
Sexta-feira, 31 de dezembro de 2021

natal
ALEX RÉGIS

Fique atento ao funcionamento do comércio e serviços durante o feriado. Comércio de rua fecha dia 01. Agências bancárias só voltam na próxima segunda. Supermercados funcionam até 19h hoje

Confira o que abre e
o que fecha durante
feriado do Réveillon
« ANO NOVO » Comércio de rua, shoppings centers,

agências bancárias, supermercados e serviços terão
horário diferenciado durante o feriado de Réveillon

A

Virada do Ano começa a ser
comemorada nesta sextafeira (31) e vai contar com
um final de semana de feriado (1°
de janeiro). Confira o funcionamento dos principais serviços na
capital potiguar, para se programar e saber para onde se dirigir
nos próximos três dias.
As agências bancárias ficarão
fechadas tanto na sexta (31)
quanto no sábado (01), o comércio de rua ficará fechado no dia
1° de janeiro, assim como os su-

permercados, e as distribuidoras de energia e água não terão
expediente presencial, ficando
disponíveis apenas canais de
atendimento virtuais.
Na área da saúde, os pontos
de vacinação ficarão abertos
apenas até esta sexta-feira (31).
O Cemure (Centro de Enfrentamento às Síndromes Gripais)
funciona normalmente das 8h
às 13h na sexta, enquanto que as
unidades básicas de saúde
(UBS) ficarão fechadas duran-

te o feriado. Para situações de
urgência e emergência em Natal, as unidades de pronto atendimento (UPAs) ficam abertas
24 horas por dia.
Em relação aos shoppings e
ao comércio de rua, o centro e o
Alecrim deve manter as atividades hoje e estarão fechados amanhã. Os shoppings também
fecham no dia 01 e funcionam
até às 18h hoje. Veja no quadro
ao lado os detalhes do funcionamento dos serviços.

Horários de funcionamento
Confira o funcionamento dos principais serviços nos dias 31 e 01:
Agências bancárias
Fechadas no dia 31/12 e 01/01
Shopping centers
PRAIA SHOPPING
31/12 - Praça de Alimentação, das 11
às 19h; e Lojas e Quiosques, das 09
às 18h
01/01 - Praça de Alimentação, das 11h
às 21h (facultativo); e Lojas e Quiosques fechados
Cinema, conforme programação no
site da Moviecom
CIDADE JARDIM
31/12 - Das 9 às 18h
01/01- Fechado (abertura facultativa
para estabelecimentos de alimentação)
PARTAGE NORTE SHOPPING
31/12 - Das 10h às 18h
01/01 - Das 11h às 22h (Lazer e alimentação facultativo; Lojas e Quiosques fechados)
NATAL SHOPPING
31/12 - Das 10h às 18h
01/01 – Fechado
VIA DIRETA
31/12 - Lojas, Box’s, Quiosques e Alimentação, das 09h às 19h
01/01 - Totalmente fechado

MIDWAY MALL
31/12 - Das 10h às 18h
01/01 - Funciona apenas o Cinemark,
conforme programação no site
SHOPPING 10
31/12 - Das 08h às 17h
01/01 – Fechado
Comércio de rua
CENTRO DA CIDADE
31/12 - Das 08h às 17h
01/01 – Fechado
ALECRIM
31/12 - Das 08h às 17h
01/01 – Fechado
Saúde
CEMURE
31/12 - Das 8h às 13h
01/01 – Fechado
UBS
31/12 e 01/01 - Fechado
UPA
Abertos 24h por dia
PONTOS DE VACINAÇÃO
(Ginásio Nélio Dias, Shoppings Midway Mall, Via Direta e Partage Norte
Shopping)
31/12 - Das 10h às 16h

01/12 – Fechado
TRAILER DA VACINAÇÃO
(Árvore de Mirassol)
31/12 e 01/01 – Fechado
Supermercados
31/12 - Até as 19h
01/01 – Fechado
Caern
31/12 e 01/01 - Atendimento presencial e expediente administrativo fechados
Canais de atendimento virtuais: teleatendimento 115, aplicativo Caern
Mobile, agência virtual
(caern.com.br) ou Whatsapp 84
98137-2343.
Neoenergia Cosern
31/12 - Lojas de Atendimento funcionarão das 8h às 12h (exceto a unidade do Partage Norte Shopping, que
funcionará das 10h às 14h)
01/01 – Fechado
Canais de atendimento virtual (24h):
WhatsApp (3215-6001), aplicativo
Neoenergia Cosern, agência virtual
(www.neoenergiacosern.com.br) e
telefone 116

