Press-release / Mauá Plaza Shopping
Mauá, 4 de outubro de 2018.

Mauá Plaza terá programação especial para Dia das Crianças
“Show de Marionetes”, estreias no cinema e jogos coletivos são algumas das atividades que a
criançada poderá aproveitar no próximo dia 12
O Dia das Crianças será super animado no Mauá Plaza Shopping, referência para o Grande
ABC Paulista. O empreendimento e diversos lojistas prepararam programações especiais ao
longo da sexta-feira, dia 12, para celebrar a data mais aguardada pelos pequenos: terá show
de marionetes, estreias no cinema, atividades lúdicas, jogos coletivos e muito mais.
Um dos grandes destaques é o “Show de Marionetes”, do grupo Marionetes Guarujá, que terá
apresentação única, às 15 horas, na nova área de expansão do shopping. A atração é gratuita
e promete fazer a alegria dos pequenos.
Pelo segundo ano, o restaurante Ragazzo irá aproveitar o salão de festas para promover
diversas atividades ao longo do dia para a criançada que passar por lá. Terá pintura facial,
batalha no vídeo game, atividades lúdicas e distribuição de balões e brindes.
Já para quem procura por mais diversão, a dica são os brinquedos do Parks e Games. Tem
pista de dança, carrossel, simuladores, carrinho bate-bate, jogos coletivos, games e
brinquedões.
Outra boa opção para entreter os pequenos é levá-los no Cine Araújo para conferir a animação
“Pé Pequeno” e as super estreias “Cinderela e o Príncipe Secreto”, “Tudo por um Popstar” e
“Goosebumps 2: Halloween Assombrado”. A nova unidade do cinema conta com salas
conceito premium que garantem todo conforto e comodidade para a família.
O Mauá Plaza Shopping fica na Av. Gov. Mário Covas Júnior, 1 – Centro – Mauá – SP.

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.

Mais informações: www.mauaplaza.com.br
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