ATRIZ MIRIM BIA JORDÃO RECEBE FÃS E FAZ POCKET SHOW EM
SHOPPING PÁTIO GUARULHOS
Uma das principais estrelas de Cúmplices de um Resgate, a atriz mirim Bia
Jordão estará no Shopping Pátio Guarulhos no dia 24 de julho, domingo, para uma
tarde especial ainda no mês de férias com a garotada.
A partir das 14h30, o shopping dará início à distribuição de senhas para as 250
primeiras crianças que chegarem. E elas poderão fazer fotos exclusivas com a atriz. Às
16h está marcado um pocket show que vai animar ainda mais crianças, adolescentes e
pais que são fã da Júlia, nome da personagem interpretada por Bia na novela
infantojuvenil do SBT.
“Ficamos muito felizes por poder proporcionar momentos como este ao nosso
público. Uma ação diferente para a família que tem filhos de férias e está sempre em
busca de atividades, especialmente gratuitas”, comenta a gerente de marketing
Shopping Pátio Guarulhos, Claudia Campos.
Bia Jordão no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 24 de julho de 2016
Horários: das 14h30 às 16h30
Fotos com as 250 primeiras crianças que chegarem, mediante senha distribuída a
partir das 14h30
Pocket show das 16h às 16h30

Programação gratuita
Classificação: livre
Local: Primeiro 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.
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