BUTANTÃ SHOPPING OFERECE CURSOS GRATUITOS EM
ABRIL
Serão realizadas diversas oficinas e cursos sobre culinária, saúde, bem-estar,
artesanato e idiomas
São Paulo (SP), abril de 2017 – O Butantã Shopping reservou uma programação
especial para o mês de abril. Até o dia 27, serão oferecidas oficinas gratuitas de
gastronomia que trazem diferentes opções de sobremesas e também pratos salgados,
incluindo uma palestra sobre a relação do trigo com a obesidade com foco em
alimentação consciente. Além disso, a Central de Cursos oferece aulas gratuitas com
temas voltados para o artesanato e idiomas. Para participar, basta se inscrever por
meio do e-mail atendimento1@butantashopping.com.br ou pelo telefone (11) 37233900 e levar 1 kg de alimento não perecível. As vagas são limitadas.
Confira a programação completa abaixo:
Central de Cursos
Gastronomia
- Aula especial de brioche salgado com farinha Nita
Data: 05/04/2017
Horário: 14h30
- Bolo fake Chá de Bebê com Celebrate
Data:06/04/2017
Horário: 14h30
- Receitas saborosas para almoço de Páscoa com Sococo
Data: 11/04/2017
Horário: 14h30
- Capeletti colorido com recheio (com e sem glúten)
Data:12/04/2017
Horário: 14h30
- Festival de Sushi: temaki, hossomaki e uramaki
Data:13/04/2017
Horário: 14h30
- Festival de cuscuz: mini cuscuz para coquetel, cuscuz de bandeja, cuscuz
tradicional com Hikari
Data:19/04/2017
Horário: 14h30
- Yakissoba Renata e bolo especial para o Dia das Mães
Data: 26/04/2017

Horário: 14h30
Idioma
- Curso de italiano para turistas
Data: 25/04/2017
Horário:14h30
Artesanato
- Colar com papel de revista
Data: 17/04/2017
Horário: 14h30
Saúde e bem-estar
- Trigo e Obesidade: Consciência na alimentação
Data: 27/04/2017
Horário: 14h30

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de aproximadamente 800 mil visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área
Bruta Locável) e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o
conforto de seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como
Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade, que oferece
diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui aproximadamente 170
lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante, além de lojas âncoras
como: Carrefour, Lojas Americanas, Preçolândia, Smart Fit, Daiso, Renner (em reforma) e
Casas Bahia. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
(11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING PROMOVE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
PARA FÉRIAS DE VERÃO
Programação gratuita, realizada em parceria com as marcas Bandeirantes e
Pritt, promove de forma interativa a educação de trânsito para crianças

São Paulo, janeiro de 2017 – A diversão da garotada e dos adultos está garantida
com a programação de férias de verão do Butantã Shopping. Durante todo o mês de
janeiro, as crianças de 4 a 8 anos poderão aproveitar gratuitamente um circuito de
educação de trânsito com triciclos e patinetes. Além disso, poderão brincar em uma
divertida oficina de massinhas. A ação, realizada em parceria com a marca de
brinquedos Bandeirantes e com a marca Pritt, leva aprendizado com diversão durante
as férias da criançada. Situada na praça de eventos, piso 0, a atração funciona
diariamente das 12h às 18h.
No espaço, dividido em três ambientes, foi montado um circuito de educação de
trânsito com triciclos e patinetes, onde as crianças poderão brincar e aprender de
maneira gratuita. No primeiro espaço, os pequenos irão se divertir fazendo manobras
com os Skatenets. Na segunda área, os pequenos poderão andar nos carros e triciclos
de passeio com o auxilio dos pais. Também haverá um playground para brincar no
Escorregador Splash, no Zooplay, na casinha Lar Doce Lar e na Mesa Recreio.

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 160 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além das lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia,
Objetivo e Smart Fit. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.

Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

SHOPPING BUTANTÃ RECEBE EXPOSIÇÃO
SOBRE O MUNDO ÁRABE
Durante o mês de dezembro, empreendimento recebe telas dos artistas Ana
Bittar e Rogério Romanek

São Paulo, dezembro de 2016 – Até o dia 29 de dezembro, o Butantã Shopping
recebe a exposição ‘Mundo Árabe’, que ficará disponível no Piso 1 do
empreendimento. Serão 24 telas de arte hiper-realista de vilas, cavalos árabes, cenas
de interior de casas e paisagens orientais, que evidenciam a riqueza dessa cultura que
também faz parte do nosso país. As obras são assinadas pelos artistas brasileiros Ana
Bittar e Rogério Romanek. Atualmente, a comunidade árabe do Brasil reúne cerca de
12 milhões entre imigrantes e descendentes, a maioria residente na cidade de São
Paulo.

Ana Bittar
Nascida em São Paulo (SP), com dupla cidadania libanesa, iniciou sua carreira
artística com aulas ministradas pelo professor Myasaka Takeshi, cuja visão do
figurativo impressionista imprimiuuma forte tendência inicial, que aos poucos foi se
traduzindo num aprimorado trabalho acadêmico, que é atualmente sua marca
predominante. Posteriormente, Ana aprimorou sua técnica e incrementou o seu lado
floral, com aulas de Tricia Penna e Victor Paschoalin, vindo a participar de diversas
exposições coletivas durante as quais recebeu convite para ingressar no catálogo de
artes Artistas do Vernissage’ promovido pela Editora Domani, na qual é catalogada
sob o número 5244. Do seu destaque surgiu à oportunidade de fazer parte da
renomada Academia Brasileira de Arte Cultura e Historia (ABACH), da qual foi

integrante. Após diversas exposições e algumas premiações, veio o reconhecimento
profissional do trabalho realizado e, em 2007, preenchida as formalidades
necessárias, a artista foi catalogada junto à publicação Júlio Louzada, completando
mais um ciclo percorrido pela maioria dos artistas brasileiros.
Rogério Romanek
Formado em Engenharia Civil pela Escola Politecnica da USP, ingressou nas artes
plásticas como forma alternativa de exprimir a criatividade de maneira espontânea,
aproveitando o conhecimento teórico que a Engenharia forneceu. Neste aspecto,
Rogério encontrou, na pintura acadêmica de paisagens e na cultura orientalista, os
caminhos preferidos para sua obra. Teve como mestres o artista Miasaka Takeshi, na
concepção e desenvolvimento de temas paisagísticos, depois a artista Tricia Penna,
no figurativo, e, finalmente, o artista Vitor Pascoalin na composição geral.
Desenvolvendo sua própria técnica, recebeu diversos prêmios e foi catalogado no
renomado Julio Lousada pelas obras executadas, principalmente nas pinturas de
cenas árabes, que se tornaram sua tônica e tema predominante ao longo de 22 anos
de carreira.

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 160 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além das lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia,
Objetivo e Smart Fit. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING APRESENTA A PEÇA ‘O SÍTIO DO
SENHOR LOBATO’

Apresentação que integra o projeto Teatreira conta com músicas compostas
exclusivamente para a montagem e interação com a plateia

São Paulo, setembro de 2016 – O Butantã Shopping receberá mais uma edição do
projeto Teatreira. A partir das 15h do domingo (30), no piso L1,será apresentada a
peça “O Sítio Do Senhor Lobato”. A peça, que possui uma trilha sonora especial
composta para a montagem, envolverá ainda interação com a plateia. O espetáculo
conta a história de alguns animais que decidem promover um concurso do bicho mais
animado do sítio, que está para ser fechado. Os ingressos são limitados e, para
participar, os interessados deverão levar 1 kg de alimento não perecível a ser entregue
no Balcão de Atendimento, no piso G2, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22
horas, domingos e feriados, das 14h às 20 horas, ou no dia da apresentação. O
projetoTeatreira leva cultura e diversão para crianças e adultos, apresentando
clássicos da literatura infantil.

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 160 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além das lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia,
Objetivo e Smart Fit. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.

Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING APRESENTA A PEÇA ‘AS AVENTURAS
DO PEQUENO PRÍNCIPE’

Apresentação integra o projeto Teatreira, que tem como objetivo promover cultura e
diversão para as crianças

São Paulo, setembro de 2016 – O Butantã Shopping receberá mais uma edição do
projeto Teatreira. A partir das 15h do domingo (25), no piso L1, será apresentada a
peça ‘As aventuras do pequeno príncipe’. A peça que possui uma trilha sonora
especial apresenta para as crianças o famoso clássico literário. A participação é
limitada e, para a entrada, os interessados deverão levar 1kg de alimento não
perecível – entregue no Balcão de Atendimento, no piso G2, de segunda-feira a
sábado, das 10h às 22 horas, domingos e feriados, das 14h às 20 horas, ou no dia da
apresentação.

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 160 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além das lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia,
Objetivo e Smart Fit. O local ainda conta com três pisos de estacionamento.

Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING TRAZ DIVERSÃO PARA TODA FAMÍLIA
EM SETEMBRO
Empreendimento conta com pista de patinação e exposição de artes plásticas
São Paulo, setembro de 2016 – Durante todo o mês de setembro, o Butantã
Shopping oferecerá diversas atrações de lazer para todos os públicos. Até o dia 23 de
outubro, o empreendimento recebe a pista de patinação Ice Adventure Ecopista:
uma pista de gelo sintético ecologicamente correto criado nos Estados Unidos. O
material utilizado não agride a camada de ozônio e o sistema dispensa o uso de
energia elétrica, mas os patins são os mesmos utilizados para patinação no gelo
natural, permitindo que os patinadores façam os mesmos movimentos. A atração vai
oferecer equipamentos de segurança e monitores capacitados para ajudar os
iniciantes neste esporte. Situada na Praça de Eventos, no piso L1, eapista vai
funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e
aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O valor do ingresso para 20 minutos é de
R$ 20 e R$ 25 para cada meia hora.
Até o dia 27 de setembro, no piso L1, o empreendimento realiza a exposição de
quadros com o tema “Arte Contemporânea Brasileira”, em parceria com a Academia
Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci). A mostra conta com
aproximadamente 35 obras de 25 artistas brasileiros. No dia 07, das 14 às 16h, a ação
terá a presença da artista Licia Simonet. Já no dia 18, das 16h às 18hm Geanete
Reinis fará uma pintura com a técnica encáustica, caracterizada pelo uso da cera e
pela mistura de densidade e cremosidade na tela. A entrada é gratuita.
Além disso, a Central de Cursos reúne diversas opções de oficinas e workshops
gratuitos. Confira a programação completa abaixo:

Central de Cursos | SETEMBRO
Gastronomia:
- Delícias com Fischer
Data: 09/09/2016
Horário: 14h30
- Bolo floral com rendas de açúcar, com técnicas de pasta americana e glacê
flexível com Celebrate
Data: 12/09/2016
Horário: 14h30
- Delícias com Coco, peito de frango com milho, creme de tapioca com calda de
manga e cestinhas de coco
Data: 13/09/2016
Horário: 14h30

- Festival de Pizza
Data: 16/09/2016
Horário: 14h30
- Bolo de vidro com a Mavalério
Data: 20/09/2016
Horário: 14h30
- Focaccia com sobremesa e macarrão com Renata
Data: 21/09/2016
Horário: 14h30
- Massa pennette, creme de avocado com salsinha e bolo italiano Salame di
Cioccolato
Data: 28/09/2016
Horário: 14h30
Artesanato:
- Chaveiro de macramê torcido
Data: 30/09/2016
Horário: 14h30
Material necessário: tesoura
Lotação: 10 pessoas, conforme ordem de chagada
Saúde e bem-estar:
- Glúten é um bom alimento? Consciência na Alimentação
Data: 29/08/2016
Horário: 14h30
O público que aprecia música pode conferir no Ponto do Piano trilhas sonoras com
qualidade em diversos estilos. Confira a programação completa abaixo:
Ponto do Piano
- Samba e PopRock
Data: 05/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Eruditos (Villa lobos)
Data: 06/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h

- MPB, Bossa, Rock
Data: 08/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- PopRock e FlashBack

Data: 09/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- MPB, Bossa e Samba-canção
Data: 12/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Jazz e Pop
Data: 13/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pop Rock e Temas do baú
Data: 14/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Eruditos conhecidos e Latinas
Data: 15/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Soul, BigBand e Temas do Oscar
Data: 16/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Samba e Chorinho
Data: 19/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Samba e MPB
Data: 20/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Rock Nacional
Data: 21/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- PopRock e Temas do Baú
Data: 22/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Bossa Nova e MPB
Data: 23/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Samba- canção e Chorinho
Data: 26/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Eruditos Conhecidos e Latinas
Data: 27/09/2016
Horário: das 15h30 às 17h

- PopRock
Data: 28/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h

- Jazz Erudito e Standard e Desenhos
Data: 29/09/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pop Rock
Data: 30/09/2016
Horário: das 18h às 19h30

Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 170 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além de quatro lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Daiso, Preçolândia e Casas Bahia.
O local ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

BUTANTÃ SHOPPING TERÁ PISTA DE PATINAÇÃO
ECOLÓGICA
Produzida com material sintético ecologicamente correto, a ecopista irá
funcionar até outubro

São Paulo, agosto de 2016 – Durante todo o mês de agosto, o Butantã Shopping
oferecerá diversas atrações de lazer para todos os públicos. No período de 20 de
agosto a 23 de outubro, o empreendimento receberá a pista de patinação Ice
Adventure Ecopista: uma pista de gelo sintético ecologicamente correto criado nos
Estados Unidos. O material utilizado não agride a camada de ozônio e o sistema
dispensa o uso de energia elétrica, mas os patins são os mesmos utilizados para
patinação no gelo natural, permitindo que os patinadores façam os mesmos
movimentos. A atração vai oferecer equipamentos de segurança e monitores
capacitados para ajudar os iniciantes neste esporte. Situada na Praça de Eventos, no
piso L1, e a pista vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 12h às 22h; aos
sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O valor do
ingresso para 20 minutos é de R$ 20 e R$25 para cada meia hora.
Ainda em agosto, até o dia 27, o empreendimento recebe a exposição Pintando o
Japão. Localizada no piso L1, a mostra é realizada em parceria com a Academia
Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (Abrasci) e com a Galeria de Arte
Lícia B. Simoneti, reunindo quadros e esculturas sobre aquele país. Ao todo, a
exposição contará com 24 obras, sendo 14 assinadas pela Kátia Suzue e 10 por de
Licia Simonetti. A artista Kátia Suzue utiliza em suas obras traços marcantes da Street
Art, que se destaca pelas alegorias orientais e parte do imaginário japonês com
Gueixas e Kokeshis, de cores vibrantes e inspirações lúdicas. Nos dias 20 e 21 de
agosto, das 14h às 16h, a artista Licia Simonetti estará presente no local pintando ao
vivo. Durante este período ela distribuirá marcadores de livros sobre o Japão aos
presentes.

- Broa de semolina, cheeessecake de frutas vermelhas e Macarrão Renata
Data: 23/06/2016
Horário: 14h30
Saúde e Bem Estar
- Crenças limitantes ou fortalecedoras: no que você tem acreditado?
Data: 16/08/2016
Horário: 14h30
- Hipertensão: cuidados e prevenção
Data: 25/08/2016
Horário: 14h30

O público que aprecia música pode conferir no Ponto do Piano trilhas sonoras com
qualidade em diversos estilos. Confira a programação completa abaixo:
Ponto do Piano
- Pianista Kleber Saraiva: Rock Pop
Data: 10/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: MPB e Bossa e Rock
Data: 11/08/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pianista Roberto Braga: Pop Rock e Latinas
Data: 12/08/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pianista Gabriel Natacci: MPB e Bossa
Data: 15/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: Jazz e Pop
Data: 16/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Kleber Saraiva: Pop Rock (Beatles)
Data: 17/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: Eruditos e Latinas
Data: 18/08/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pianista Roberto Braga: Soul, Big Band e Oscar
Data: 19/08/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pianista Gabriel Natacci: Chorinho
Data: 22/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: Samba e MPB
Data: 23/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Kleber Saraiva: Rock Nacional
Data: 24/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: Rock’llRoll
Data: 25/08/2016
Horário: das 18h às 19h30

- Pianista Roberto Braga: Bossa e MPB
Data: 26/08/2016
Horário: das 18h às 19h30
- Pianista Gabriel Natacci: Chorinho e Pop
Data: 29/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Thiago Neves: Eruditos
Data: 30/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
- Pianista Kleber Saraiva: Pop Rock
Data: 31/08/2016
Horário: das 15h30 às 17h
Sobre o Butantã Shopping
O Butantã Shopping, um dos principais empreendimentos da zona Oeste de São Paulo, recebe
cerca de um milhão de visitantes por mês. São mais de 30 mil m² de ABL (Área Bruta Locável)
e um mix variado de lojas e serviços para garantir a praticidade, comodidade e o conforto de
seus clientes. O shopping também conta com uma programação especial, como o Ponto do
Piano, além da Central de Cursos gratuitos, Teatreira do Butantã e o Programa de Fidelidade,
que oferece diversos benefícios aos consumidores. O centro de compras possui
aproximadamente 170 lojas satélites, 14 redes de fastfood, 11 quiosques e um restaurante,
além de quatro lojas âncoras: Carrefour, Lojas Americanas, Preçolândia e Casas Bahia. O local
ainda conta com três pisos de estacionamento.
Informações para a imprensa:
Butantã Shopping: (11) 3514-0709 | carrefour@hdpr.com.br

