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Bauru, sexta-feira, 23 de junho de 2017

Bons negócios com diversão

Além do Feimóveis e Feirão da Casa Própria há outros eventos interessantes sendo realizados no Bauru Shopping

N

este ano, a 1.ª edição do
Feimóveis, que também
abrigará o 13.º Feirão da
Casa Própria da Caixa Econômica Federal, ocorrerá no 1.º
andar do Bauru Shopping, em
frente ao Estacionamento VIP.
Além de aproveitar a retomada
do mercado imobiliário para
bons negócios, é uma excelente oportunidade de diversão e
boas compras.
Além do Feimóveis e Feirão
da Casa Própria há outros eventos interessantes sendo realizados no empreendimento. Para
quem gosta de artes, até o dia
25 de junho, é possível conferir a
exposição de quadros do artista
plástico Antonio Miguel Martins. A mostra conta com 15 trabalhos, produzidos digitalmente
com auxílio de programas de
computação gráfica. A exposi-

ção pode ser visitada de segunda
a sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 14h às 20h, no 1º piso
do Bauru Shopping, próximo à
C&A.
E a criançada não fica de fora
quando o assunto é diversão. O
Bauru Shopping preparou uma
programação junina com direito a apresentação de quadrilha,
pintura facial temática e muitas
brincadeiras típicas. As atrações
acontecerão das 18h às 22h, hoje;
das 14h às 22h, amanhã; e das 14h
às 20h no domingo.
“A marca de sucesso do Bauru
Shopping foi estabelecida além
do vasto leque de opções de
compras. Diversão, cultura e lazer
dão vida ao centro de compras,
um dos principais pontos de encontro de familiares e amigos na
cidade”, declara Ivan Mouta, gerente geral do Bauru Shopping.

COMPRAS E LAZER

Praça de
alimentação
tem opções
“O Bauru Shopping é o melhor
para todos centro de compras, negócios e
os gostos
oportunidades da região. Todo

esse sucesso se mede pelo público crescente, as novidades a cada
ano e os lojistas que ampliam
seus espaços para comportar a
clientela, consolidação essa que
tem como alicerce nossa política institucional”, afirma Americo
Cardinale, coordenador da AD
Shopping, administradora que

está à frente da gestão do Bauru
Shopping desde 2004.
O Bauru Shopping também
investe na comodidade de seus
consumidores. Em breve, está
prevista a entrega das obras de
ampliação e melhorias do centro
de compras. O investimento, superior a R$ 3,5 milhões, contempla a construção de três novos
corredores e mais duas escadas
rolantes.

