O SHOPPING

Inaugurado em novembro de 2001, o Shopping Metrô Santa Cruz foi o primeiro do
Brasil a oferecer acesso direto das lojas ao Metrô. O empreendimento trouxe para São
Paulo uma experiência de acessibilidade total única no país, inspirado em uma
tendência existente em grandes centros urbanos mundiais. Além da passagem direta à
estação, o Shopping conta com integração ao terminal de ônibus ligado à Estação
Santa Cruz e acesso pela Rua Domingos de Morais.
O Shopping Metrô Santa Cruz localiza-se na Vila Mariana, bairro da zona sul de São
Paulo com grande concentração populacional, cujos moradores pertencem às classes A
e B. Recebe diariamente uma média de 55 mil consumidores, que desfrutam de um mix
diversificado com algumas das principais marcas do país. No total, são 123 lojas
distribuídas em cinco pavimentos, em um total de 19.258 m² de ABL.
Atualmente, os clientes dispõem de uma área de lazer composta por 11 modernas salas
de cinema da rede Cinemark, com capacidade total para 2500 pessoas. Há ainda mais
de 30 opções de alimentação incluindo dois restaurantes e operações de fast food, além
de doceiras, cafés, iogurterias e sorveterias.
O estabelecimento oferece 857 vagas de estacionamento, incluindo sistema de
pagamento Sem Parar/Via Fácil. Outra facilidade é a existência de conexão Wi-Fi em
todos os pisos: os visitantes podem acessar a Internet de seu laptop sem uso de fios
nas dependências do Shopping.
Endereço: Rua Domingos de Morais, 2564 - Vila Mariana
Estação Santa Cruz do Metrô
Tel: 11 3471-8000

FICHA TÉCNICA
Inauguração: 19/11/2001
Número de Pisos: 10, incluindo o Piso Cinemark e 4 pavimentos de estacionamento
Número de Lojas: 123
Lojas Âncoras: Cinemark, Tok&Stok, Lojas Marisa, Casas Bahia, Saraiva Megastore
Cinemas: 1.º sistema Multiplex de cinema da região, com 2.509 lugares em 11 salas
Cinemark
Estacionamento: 857 vagas
SAC / Central de Atendimento: (11) 3471-8000

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
• Lojas
- de segunda a sábado: das 10h às 22h
- domingos: das 14h às 20h
• Alimentação
- Praça de Alimentação - L2: todos os dias, das 11h às 23h
- Piso Metrô:
- segunda a sexta-feira: das 7h às 22h
- sábados: das 10h às 22h
- domingos e feriados: das 11h às 20h

Para solicitação de informações e agendamento de entrevistas, fotos e filmagens para
conteúdos jornalísticos, por favor, entre em contato com nossa assessoria de imprensa:
Máquina da Notícia: (11) 3147-7900
Nerusa Silva - nerusa.silva@grupomaquina.com
Tel.: (11) 3147-7383/ 8434-5831

