Canoas Shopping passa a funcionar
todos os dias da semana
Abertura de segunda a domingo está de acordo com as determinações do novo decreto municipal.
O Canoas Shopping volta a abrir de segunda a domingo a partir desta semana. As lojas
(de serviços não essenciais) passam a funcionar de segunda a sábado, das 12h às 21h. E, aos
domingos e feriados, das 14h às 20h, podendo ter abertura opcional às 12h. As operações de
alimentação funcionarão de segunda a sábado, das 11h às 22h, com fechamento opcional às 23h.
Aos domingos e feriados, estarão abertas das 11h às 20h, com fechamento opcional às 21h.
A ampliação de horários e a abertura aos domingos está prevista no decreto nº 231, de 19
de setembro, da Prefeitura Municipal de Canoas. O município está há duas semanas consecutivas
com a bandeira laranja de acordo com as regras de distanciamento controlado do governo
estadual.
Os protocolos com segurança e higiene como medição de temperatura, uso obrigatório de
máscara e álcool gel continuam reforçados e o Canoas Shopping adota um rigoroso controle de
entrada e de sanitização, respeitando a recomendação de evitar aglomerações e manter o
distanciamento entre o público.
Sobre as operações essenciais, supermercado Rissul vai funcionar, de segunda a
domingo, das 9h às 10h para atendimento dos clientes 60+, e das 10h às 22h para o público em
geral. O horário da farmácia Panvel é das 11h às 21h, de segunda a sábado, e das 14h às 20h,
aos domingos e feriados. A lotérica Megalomania funciona de segunda a sexta das 11h às 21h, e,
aos sábados, das 11h às 20h. A Caixa Econômica Federal tem atendimento de segunda a sexta
das 11h às 13h na agência. De segunda a domingo, os caixas eletrônicos podem ser utilizados
das 11h às 22h. As informações completas de horário de funcionamento das lojas estão
disponíveis em: http://www.canoasshopping.com.br/blog/novo-horario-de-funcionamento.
Além da modalidade presencial, os clientes do Canoas Shopping podem também utilizar os
serviços de delivery e de drive thru. A lojas que oferecem essa possibilidade de venda e as formas
de contato podem ser acessadas a partir do link http://canoasshopping.com.br/pra-levar.
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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