Shopping Pátio Guarulhos apresenta As Vozes deste
Natal
Programação de corais com repertórios típicos natalinos promete envolver e
encantar ainda mais o visitante nos próximos finais de semana
As Vozes deste Natal é o tema da programação de corais que serão
apresentados gratuitamente nos próximos finais de semana no Shopping
Pátio Guarulhos, na praça de alimentação do empreendimento.
No sábado, 9 de dezembro, as vozes do Colégio Vinícius de Moraes vão
ecoar pelo shopping. A atração está marcada para 15h. Já no dia 17, domingo
seguinte, a estreia é do Coral Adventista de Guarulhos, que fará sua Cantata
de Natal às 16h com um grupo formado por 60 coristas interpretando canções
natalinas de forma moderna e vigorosa.
“Todo ano trazemos apresentações musicais para o shopping e é
sempre um sucesso. Nosso público já espera pela programação. É um
momento de descontração em meio às comprinhas de final de ano”, comenta
Claudia Campos, gerente de marketing do Shopping Pátio Guarulhos.
Além dos corais, vale lembrar que no período de 9 a 24 de dezembro,
de quinta-feira a domingo, das 14h às 20h, o bom velhinhos estará em seu
trono, localizado no piso térreo do shopping, recebendo cartinhas dos
pequenos e o carinho dos pets que são verdadeiramente membros das
famílias.
Outro atrativo do Shopping Pátio Guarulhos, típico dessa época, é a
exposição Presépios ao Redor do Mundo. Uma mostra com mais de 25 peças
de diferentes Países e Estados do Brasil, apresentando a diversidade cultural
sobre o nascimento do Menino Jesus. A visitação é gratuita.

As Vozes deste Natal no Shopping Pátio Guarulhos
Dia 9 de dezembro às 15h
Dia 17 de dezembro às 16h
Atração gratuita
Local: praça de alimentação
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 quatro 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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