Shopping Pátio Guarulhos apresenta exposição Somos Todos
Vira-Latas
Mostra gratuita organizada pela AMPARA Animal é protagonizada por celebridades
engajadas na causa pet
Quem passar pelo Shopping Pátio Guarulhos vai se encantar com a exposição
itinerante Somos Todos Vira-Latas, organizada pela OSCIP Ampara Animal com o intuito
de conscientizar sobre adoção animal e, principalmente, desmitificar o desdenho dado
aos vira-latas.
O ensaio fotográfico é assinado pelo expert Bob Wolfenson, que disponibilizou
seus estúdios para produzir as fotos com famosos, que contribuíram se dedicando à
causa da proteção animal. Em todo material, famosos como Cléo Pires, Yasmin Brunet,
Junior Lima, Fiorella Marttheis, Fernanda Tavares, Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Bruno
Gagliasso, Giovana Ewbank, Thaila Ayala e Gianne Albertoni dividem atenção com
animais abandonados atendidos pela instituição.
A mostra fica no piso térreo do Shopping Pátio Guarulhos até dia 17 de
dezembro, em espaços abertos à visitação de segunda-feira a sábado das 10h às 22h,
domingos e feriados das 14h às 20h.
Exposição Somos Todos Vira-Latas no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 27 de outubro a 17 de dezembro de 2017
Visitação gratuita

Horários: de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às
20h
Local: Piso térreo
Estacionamento gratuito
Telefone: 2458-8100
Site: www.shoppingpatioguarulhos.com.br
Mídias sociais: @shoppingpatioguarulhos no Facebook e no Instagram
Avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos
O Shopping Pátio Guarulhos foi inaugurado há dois anos e destaca-se pela
arquitetura e decoração, com fachada panorâmica. Seu mix de lojas atende todo perfil
de consumidor: crianças, jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está localizado na
avenida Rosa Molina Pannochia, 331, Vila Rio, esquina com a avenida Benjamin Harris
Hannicut, em Guarulhos, São Paulo.
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br ou pelo telefone 11
2458-8100.
Sobre a OSCIP AMPARA Animal
A AMPARA Animal é uma organização sem fins lucrativos fundada em agosto de
2010, por um grupo de mulheres com um objetivo em comum: conscientizar a sociedade
e transformar a dura realidade de cães e gatos rejeitados e abandonados. Em 2013
recebeu a certificação de OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
comprovando sua transparência administrativa e seriedade, e em 2015 se tornou a
maior e mais importante instituição de proteção aos animais do país.
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