
Ienza.  
 
Mauá, 16 de março de 2017. 
 
Atração com mais de 500 mil bolinhas chega ao Mauá Plaza 
Piscina do Pirata é atração para todas as idades  
 
Uma piscina com mais de 500 mil bolinhas promete encantar crianças e adultos que 
passarem pelo Mauá Plaza Shopping, no Grande ABC Paulista. A Piscina do Pirata chega à 
Praça de Eventos do empreendimento e garante muita diversão até 15 de maio, sempre 
das 10h às 22h e, aos domingos, das 11h às 21h. 
 
Temática, a brincadeira conta com grandes escorregadores e torre para animar ainda mais 
a garotada. A cada 30 minutos no brinquedo, o valor é de R$ 25,00, sendo cobrado R$ 
10,00 a cada 15 minutos adicionais. Crianças com menos de quatro anos devem estar 
acompanhadas dos pais, sendo o acompanhante grátis nesse caso. 
 
“As grandes piscinas de bolinhas sempre são um grande sucesso para o público de todas 
as idades, por isso pensamos na atração como mais uma forma de lazer para aqueles que 
frequentam o shopping para fazerem suas compras”, comenta a gerente de marketing do 
Mauá plaza, Ariane Oliveira.  
 
Serviço 
Piscina do Pirata - atração com mais de 500 mil bolinhas no Mauá Plaza 
Quando: de 16/03 a 15/05, sempre das 10h às 22h e, aos domingos, das 11h às 21h 
Onde: Praça de Eventos 
Valor: R$ 25,00 por 30 minutos na brincadeira; sendo cobrado R$ 10,00 a cada 15 minutos 
adicionais 
 
 
Sobre o Mauá  Plaza Shopping 
 
O MAUÁ PLAZA SHOPPING, inaugurado em 2002, é uma referência para Mauá, para o ABC 
Paulista e ainda para o mercado nacional de shopping centers. Mais de 90 mil pessoas 
acessam, diariamente, o empreendimento. Num mesmo espaço, diversos atrativos e 
vantagens ao público: um mix com 254 lojas, incluindo as grandes âncoras e empresas 
satélites, 2.700 vagas de estacionamento - 90% delas cobertas - e facilidade de acesso ao 
Shopping, que conta com localização privilegiada e estilo horizontal. Além disso, no Mauá 
Plaza os clientes contam com duas praças de alimentação que juntas somam 1.254 lugares 
e a praça de eventos, sempre com muitas atrações.  
 



O centro de compras é um apoiador cultural e esportivo de projetos da cidade. É também 
um grande gerador de oportunidades de trabalho para a região. São mais de 4.200 
empregos diretos e outros 2.300 indiretos, ou seja, mais de 6.500 postos de trabalho. 
Número que cresce, ainda mais, quando há contratações temporárias. 
 
O Mauá Plaza Shopping fica na Av. Gov. Mário Covas Júnior, 1 - Centro - Mauá - SP. 
Mais informações: www.mauaplaza.com.br  
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