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Mauá, 29 de junho de 2018.

Evento Rusty Rivets é atração de férias no Mauá Plaza Shopping
Atividades gratuitas da turminha mais criativa dos desenhos começa a partir do próximo dia
10 de julho. Atração inédita no Brasil receberá os pequenos de 3 a 12 anos de idade
A imaginação da criançada vai invadir o Mauá Plaza Shopping, no ABC Paulista! De 10 de julho
a 3 de agosto, a Praça de Eventos do empreendimento recebe, pela primeira vez no país, o
evento da turminha mais inventiva da televisão, os “Rusty Rivets”. A entrada é gratuita e
podem participar crianças de 3 a 12 anos de idade.
Serão três atividades lúdicas, divididas em estações que prometem agitar as férias escolares
dos pequenos. A primeira estação será a ‘Máquina do Rusty”: o personagem principal da
turminha é super habilidoso e consegue criar novos dispositivos com várias peças aleatórias o desafio da criançada será reutilizar o carro do Rusty, reinventando a máquina.
Já na segunda estação, assim como a personagem “Ruby”, as crianças precisarão usar
muitas ferramentas e abusar da imaginação para montar e desmontar as peças do carro super
tecnológico “Máquina da Ruby”. A terceira e última estação promete a atenção de toda a
criançada: a super oficina reciclável dos Rusty Rivets é super tecnológica e os pequenos irão
construir brinquedos recicláveis com garrafas pets e garantir a diversão com muita
sustentabilidade e consciência ao meio ambiente.
Além da estações, as crianças ainda poderão aproveitar os games e fliperamas disponíveis.
Durante todo o trajeto as atividades serão acompanhadas por monitores treinados e as
inscrições podem ser realizadas por um responsável na hora.
A atração funciona de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das
14 às 20 horas.
Serviço “Evento Rusty Rivets”
Quando: 10 de julho a 3 de agosto
Onde: Praça de Eventos
Horário: segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das 14 às 20
horas.
Gratuito
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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