1ª Guarulhos Run Kids no Shopping Pátio Guarulhos reuniu mais
de 250 crianças
Evento de inclusão social em homenagem ao Dia das Crianças aconteceu no domingo,
8 de outubro, com diversas atividades gratuitas para todos brincarem juntos
A 1ª Guarulhos Run Kids no Shopping Pátio Guarulhos realizada no dia 8 de
outubro em homenagem ao Dia das Crianças foi um sucesso, reuniu cerca de 250
crianças na “competição” e somou mais de 1500 pessoas no evento. A ação foi
idealizada e organizada em parceria com a Associação Minha Down É Up! com o
objetivo

de

aliar

uma

causa

social

a

uma

atividade

esportiva,

extremamente importantes para serem tratados desde a infância.

dois

temas

Além dos inscritos participarem da corrida, centenas de crianças e famílias
curtiram uma série de atividades gratuitas no estacionamento do Shopping Pátio
Guarulhos: brinquedos infláveis; penteados fashion; travessuras com os palhaços da
Vira Festa Show; o cãozinho mascote Billy, entre outras.
“O resultado dessa primeira edição foi extremamente satisfatório e estamos
muito felizes com o sucesso no domingo, além da repercussão com as centenas de
famílias que curtiram uma manhã diferente e alegre com a gente. E já preparando
tudo com a Minha Down É Up! para a segunda corrida em 2018”, ressalta Claudia
Campos, gerente de marketing do Shopping Pátio Guarulhos.
O Shopping Pátio Guarulhos é um empreendimento do Grupo Sonda e está
localizado na Vila Rio, na avenida Rosa Molina Pannochia, 331, esquina com a avenida
Benjamin Harris Hannicut, em Guarulhos, São Paulo. Foi inaugurado há mais de três
anos e destaca-se pela programação de entretenimento, cultura e lazer que
proporciona à região. Seu mix de lojas atende todo perfil de consumidor: crianças,
jovens, homens, mulheres e melhor idade. Está localizado na
Mais informações no site www.shoppingpatioguarulhos.com.br, nas mídias
sociais Facebook e Instagram, ou pelo telefone 11 2458-8100.
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