SHOPPING PÁTIO GUARULHOS REALIZARÁ STAND-UP COMEDY COM
ROBSON NUNES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS
Para celebrar o Dia dos Pais com alegria e descontração de toda a família, o
Shopping Pátio Guarulhos apresentará uma atração especial e gratuita na sextafeira, 12 de agosto. Um show de stand-up comedy com o ator e humorista Robson
Nunes, às 19h30 na praça de alimentação.
Robson atuou em programas da TV Globo, fez parte do elenco de Malhação; de
Retrato Falado com Denise Fraga; Carandiru outras histórias; Por toda minha vida Tim Maia; além de programas no Disney Channel. Destacou-se no cinema, com
participações nos filmes Boleiros, Domésticas, Carandiru, Voo Cego Rumo Sul, Caixa
Dois, Família Vende Tudo, Tim Maia, dentre outros que marcam sua carreira.
Considerado um dos maiores ícones do humor brasileiro, atualmente Robson
Nunes viaja o Brasil com o projeto “Ensaiando Tim Maia”, contando como foi sua
preparação para o filme Tim Maia e cantando músicas do ídolo em apresentações bem
humoradas ao lado de Luiz França.
“Pra nós, será uma honra tê-lo em Guarulhos e poder oferecer uma
programação diferenciada para os papais e suas famílias aqui conosco, no shopping. É
uma maneira de agradecer o cliente com lazer, cultura e arte”, comenta a gerente de
marketing Shopping Pátio Guarulhos, Claudia Campos.

Robson Nunes no Shopping Pátio Guarulhos
Dia: 12 de agosto de 2016
Horário: às 19h30
Programação 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 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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