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Mauá, 22 de agosto de 2018.

“Festival de Atrações” agita o Mauá Plaza
Até o próximo dia 16 de setembro, shopping receberá diversas apresentações gratuitas para o
público, como stand-ups, aulas de kpop e ritmos, workshop de dança do ventre e muito mais
O Mauá Plaza Shopping, referência para o grande ABC Paulista, vai ficar animado nas próximas
semanas! Até o dia 16 de setembro, o empreendimento recebe o “Festival de Atrações”, com
diversas apresentações musicais, shows de danças e demonstrações de atividades físicas na
nova área de expansão do shopping. O público poderá acompanhar e participar gratuitamente.
“Desde o início do ano, o Mauá Plaza está em processo de expansão, a nova área já recebeu
lojas inéditas e uma incrível e ampla área de lazer. Sempre foi nosso desejo reunir muitas
atrações em um só lugar para que toda a família possa aproveitar! Acreditamos que todos irão
adorar a programação especial do ‘Festival’”, ressalta a gerente de marketing do
empreendimento, Ariane Oliveira.
O público poderá conferir atrações como stand-ups, marionetes, shows musicais, sessões de
mágicas, aulas de ritmos, fitdance e kpop, apresentações de capoeira, krav maga, muay thai,
ballet, jazz, workshop de dança do ventre, entre outros.
O “Festival de Atrações” acontece de terça-feira a sábado, a partir das 19 horas, e aos
domingos às 16 horas.
PROGRAMAÇÃO
24/08
19 horas - Academia ForceFit (FitDance)
20 horas - Grupo Capoeira Meia Lua de Compasso
25/08
19 horas - Stand-up (Rodrigo Sanches, Victor Ahmar, Márcio Américo)
26/08
16 horas - Mágico Ossamá Sato
28/08
19 horas - Equipe VamoAêêê (Aula de Ritmos)
20 horas - Mayara Alaminos (Cantora Mirim)
29/08
19 horas - BKF01 (Kpop Dance)
19h30 - Jalilah Rosa (Workshop e Dança do Ventre)

30/08

19 horas - Império do Ventre (Apresentação de Dança do Ventre)
20 horas - Instrutor Daniel Galvão (Krav Maga e Muay Thai)
31/08
19 horas - Academia ForceFit (Ballet e Jazz)
20 horas - BKF01 (Kpop Dance)
01/09
19 horas - Stand-up - Jansen Serra, Caio Martins (Mágico), Rodrigo Sanches
02/09
16 horas - Marionetes Guarujá
04/09
19 horas - Ritmos da Alma (Apresentação de Dança)
20 horas - Mayara Alaminos (Cantora Mirim)
05/09
19 horas - Layla Lobo (Apresentação Ballet)
20 horas - BKF01 (Kpop Dance)
06/09
19 horas - Império do Ventre (Apresentação de Dança do Ventre)
20 horas - Expressão Cultural (Apresentação de Ballet, Estilo Livre e Jazz)
07/09
19 horas - Prof. Bruna Melo (Jazz e Passinho)
20 horas - PÁS (Apresentação de Zouk)
08/09
19 horas - Stand-up (Délio Macnamara, Rodrigo Sanches e Flávio Andrade)
09/09
16 horas - Marionetes Guarujá
11/09
19 horas - Equipe VamoAêêê (Aula de Ritmos)
20 horas - Vinny Moraes (Cantor Mirim)
12/09
19 horas - Associação Estrela Azul (Apresentação Jazz)
19h30 - Grupo BellyDancer's Fusion e Dryanna Rodrigues (Dança do Ventre e Cantora)
20 horas - Mestre Ailton Pessoa (Boxe, Full Contact e Kick Boxing)
13/09
19 horas - Academia Espaço Santana (Apresentação de Dança)
20 horas - Grupo Sol Cigano (Apresentação de Danças Ciganas)

14/09
19 horas - Academia ForceFit (TaeFit)

20 horas - Independente F.C (Apresentação de Jazz e Axé)
15/09
19 horas - Stand-up (Rodrigo Sanches, Flávio Andrade e Caio Martins)
16/09
16 horas - Marionetes Guarujá

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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