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Confira o que abre e o que fecha
no Carnaval em Ribeirão Preto e
Franca

PUBLICIDADE

Repartições públicas só reabrem na quarta-feira de Cinzas, a partir das
12h.
Lojas nos shoppings têm abertura facultativa no feriado de terça-feira (9).

Do G1 Ribeirão e Franca

FACEBOOK

Ribeirão e Franca
Comércio e repartições públicas em Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP) funcionam em
horário especial entre sexta (5) e quarta-feira (10), em decorrência do Carnaval. Nos
shoppings, a abertura das lojas também sofrerá alterações, mas as praças de alimentação e
lazer atendem os clientes em horário normal.
De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto (Sincovarp), as lojas
do Centro estarão fechadas apenas no domingo (7) e na terça-feira (9). No sábado (6), os
comerciantes abrem as portas das 9h às 17h, na segunda-feira (8) o funcionamento será
das 9h às 18h e na quartade Cinzas (10), a partir das 12h.
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'Morreu para salvar
minha filha', diz dona
de filhote...
HÁ 1 HORA

Suspeitos de roubar celular e
carteira são presos com apoio de
helicóptero
HÁ 2 HORAS

Nos shoppings Santa Úrsula, Ribeirão Shopping, Novo Shopping e Iguatemi as lojas
estarão abertas em horário normal no sábado e na segunda-feira, das 10h às 22h. No
domingo, os lojistas trabalham das 14h às 20h, e na terça-feira o funcionamento é
facultativo.

Unidade exclusiva
para pacientes com
dengue tenta aliviar...
HÁ 3 HORAS

Falta d'água causa
transtornos a
moradores da zona
norte de...

Na quarta de Cinzas, Novo Shopping e Iguatemi abrem ao meio-dia, enquanto Santa Úrsula
e Ribeirão Shopping só começam a funcionar uma hora mais tarde, às 13h. Os quatro
centros de compras ficam abertos até 22h neste dia.
HÁ 4 HORAS

O Poupatempo não funciona apenas na segunda e terça-feira, reabrindo na quarta de
Cinzas, após às 13h.
Repartições públicas
As repartições públicas encerram o expediente nesta sexta-feira e só reabrem na quartafeira, ao meio-dia. No setor de saúde funcionam as Unidades Básicas Distritais de Saúde
(UBDS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimentos de urgência:
–
–
–
–

UPA – Avenida Treze de Maio, 353
UBDS Central – Avenida Jerônimo Gonçalves, 466
UBDS Quintino Facci II – Rua Bruno Pelicani, 70
UBDS Vila Virgínia – Rua Franco da Rocha, 1.270

Franca
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Ribeirão Preto

+

PUBLICIDADE

O Departamento de Água e Esgoto (Daerp) atenderá somente aos chamados emergenciais,
como desobstrução de redes de esgotos e consertos de vazamentos de água e esgoto na
rede pública das 7h às 22h. O número para contato é o 115.
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A Secretaria Municipal da Infraestrutura atende as emergências pelo telefone (16) 39688650 para casos de enchentes, quedas de barreiras ou pontes nas estradas de rodagem do
município. A Defesa Civil atende em regime de plantão 24h, através do número 199.
A coleta de lixo será realizara normalmente em todos os dias, com exceção da terça-feira
de Carnaval, quando as equipes atenderão apenas grandes geradores.
Transerp
Não haverá atendimento nos postos do Consórcio Pró-Urbano - na Rua São Sebastião, n.º
909 e n.º 1.020, e na Rua Tibiriçá, n.º 646 - na segunda-feira e terça-feira. Todos voltam a
funcionar normalmente na quarta-feira, após o meio-dia.
O atendimento no terminal do Hospital das Clínicas será das 6h às 21h. No terminal do
Ribeirão Shopping, o funcionamento será das 6h às 23h. No posto do Ribeirão Verde, os
passageiros serão atendidos das 8h às 18h, e no termina Dra. Evangelina de Carvalho
Passig, os atendentes trabalharão das 6h às 23h.
Em Franca
A Associação do Comércio e Indústria de Franca (Acif) informou que as lojas do centro da
cidade estarão abertas em horário normal na segunda e fechadas no Carnaval, reabrindo
na quarta-feira, das 10h às 18h.
No Franca Shopping, as lojas e quiosques funcionam em horário normal no sábado e na
segunda-feira. No domingo e na terça-feira, o shopping estará aberto das 14h às 20h. Na
quarta-feira de Cinzas, o funcionamento será das 12h às 22h.
O Shopping do Calçado estará aberto em horário normal no sábado, segunda-feira e
quarta-feira de Cinzas. No domingo (7), as lojas abrirão das 13h às 18h. No Carnaval, o
centro de compras estará fechado.
As repartições públicas fecham no fim da tarde de sexta-feira e reabrem na quarta-feira de
Cinzas, a partir do meio-dia. Casos de urgência e emergência em saúde serão atendidos
nos seguintes locais:
– Pronto-Socorro Álvaro Azzuz – Avenida Chico Julio, n.º 5125
– Pronto-Socorro Infantil – Rua Aluisio Pacheco Ferreira, n.º 3.910
– UBDS Aeroporto I – Rua Zeferino José dos Prazeres, nº 750
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Shopping

Ricardoeletro.com

tópicos: Franca, Ribeirão Preto

Amazon Kindle
Paperwhite

3 x R$133,30
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