Canoas Shopping estará aberto de
segunda a sábado
Lojas e praça de alimentação ampliam horários de funcionamento, seguindo as normas
do decreto municipal de cogestão regional do distanciamento controlado.
O Canoas Shopping amplia seus horários de funcionamento a partir desta terçafeira, 18 de agosto. As lojas (de serviços não essenciais) passam a funcionar de segunda
a sábado, das 12h às 19h. As operações da praça de alimentação estão abertas de
segunda a sábado, das 11h às 21h. Os serviços essenciais permanecem abertos de
segunda a sábado, das 11h às 20h.
A mudança está de acordo com o decreto municipal nº 203, da Prefeitura Municipal
de Canoas, que oficializa as regras para o distanciamento controlado a partir da cogestão
regional. Na prática, mesmo que a região de Canoas esteja na bandeira vermelha, com
essa nova determinação, o município e toda a região podem adotar os protocolos da
bandeira laranja, que permitem um horário mais amplo de funcionamento das atividades
de comércio e serviços.
Como já ocorre desde o início da pandemia, os cuidados com segurança e higiene
como medição de temperatura, uso obrigatório de máscara e álcool gel seguem
reforçados e o shopping continua uma atividade rigorosa de controle de entrada e de
sanitização. A recomendação de evitar aglomerações e distanciamento entre os visitantes
e funcionários está mantida.
Além da modalidade presencial, os clientes do Canoas Shopping poderão continuar
comprando pelos serviços de delivery e drive thru. Confira as lojas que oferecem essa
possibilidade de venda e as formas de contato no link http://canoasshopping.com.br/pralevar.
O Canoas Shopping foi fundado em 1998 e é um dos maiores empreendimentos
do Estado em gastronomia, consumo e lazer. Possui mais de 150 lojas, 1.370 vagas de
estacionamento coberto e uma grande praça de alimentação, com capacidade para mais
de mil pessoas. O empreendimento gera 3.300 empregos diretos e indiretos e recebeu
em média cerca de 800 mil consumidores por mês (em 2019).
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