SHOPPING PÁTIO GRARULHOS PROMOVE O SÁBADO ANIMAL
COM FEIRA DE ADOÇÃO, EXPOSIÇÃO E ATRAÇÕES INFANTIS
GRATUITAS
Na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Animal, o Shopping Pátio
Guarulhos promoveu o Sábado Animal, um evento repleto de atrações para os
apaixonados por pets, voltadas a crianças e adultos. Aconteceu no dia 8 de outubro,
das 11h às 16h.
Durante todo o período, houve a feira para adoção de cães e gatos, com o apoio
da Ong Deixe Viver, que abriga animais abandonados em Guarulhos, e do Centro de
Zoonoses de Guarulhos.
Uma exposição de animais taxidermizados organizada pelos alunos de Medicina
Veterinária da Universidade Guarulhos também encantou o visitante. E, das 13h às
14h30, os estudantes fizeram apresentação com fantoches e jogos voltados para
crianças de 6 a 12 anos, abordando temas importantes como a Raiva Canina.
O evento ainda reuniu empresas parcerias em prol de benefícios aos visitantes.
A Special Dog -fabricante das linhas de alimentos para cães e gatos de Santa Cruz do
Rio Pardo- entregou amostras grátis de alimentos para cães e gatos. E o Panny Pet –
pet shop instalado no Shopping Pátio Guarulhos- realizou diversos sorteios de brindes.

A Universidade de Guarulhos, além de participar do Dia Animal do Shopping
Pátio Guarulhos com a exposição e atividades infantis gratuitas, instalou um posto
para inscrições dos vestibulares, oferecendo descontos de 30% a 40% aos estudantes.
Sábado Animal no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 8 de outubro de 2016
Horários: das 11h às 16h
Visitação gratuita
Adoção de gatos: gratuita
Adoção de cães: R$ 60 revertidos para a Ong Deixe Viver
Requisitos: ser maior de 18 anos, apresentar RG e comprovante de residência
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.
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