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Decoração natalina 2014 do Fashion Mall

Casa do Papai Noel
no Fashion Mall

R

eferência em bom gosto e luxo, o shopping
Fashion Mall abriu sua espetacular decoração
natalina assinada por Cecília Dale. A decoradora
recriou a tradicional casa do Papai Noel.
Na decoração, uma árvore com 10 metros de altura
e 17 mil lâmpadas compõe o circuito que terá um
trenzinho, com capacidade para circular com até
oito crianças por viagem. Ao lado da Town House,
estará o Papai Noel sentado em sua poltrona, com
vários componentes de decoração. Do outro lado
da casa, a Mamãe Noel estará em seu ateliê.
De acordo com Jini Nogueira, Superintendente do
Fashion Mall, a época mais importante do ano não
poderia ter uma decoração básica. “Procuramos
dar a sensação lúdica aos nossos visitantes e
proporcionar às famílias de clientes um
entretenimento repleto de ícones natalinos e cheios
de emoção. Não temos dúvida que acertamos em
cheio com este tema" descreve Jini.
Como não poderia faltar, o trenó do Papai Noel
estará estacionado no terceiro andar, sobre um
tapete de grama de 40m², onde ele irá receber
todos os visitantes, com os seus pedidos natalinos,
a partir do dia 28 de novembro, de quinta à
domingo.
Além da magia de todos estes preparativos, Natal é
uma data em que comemoramos a renovação e o
amor ao próximo. E para incentivar o sentimento de
união e solidariedade, o Fashion Mall montou uma
caixinha de correio contendo cartinhas, com os
pedidos dos pequeninos para o Papai Noel. Um
simples gesto poderá transformar o sonho em
realidade.

Feliz Natal!
Fonte: Comunicação Atitude

SÃO CONRADO PRECISA DE
UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS

E

M JANEIRO DESTE ANO, solicitamos
aos Correios a colocação de uma agência em São Conrado, pois nosso bairro, que
sempre contou com apenas uma franquia,
hoje já não conta mais. A franquia existente
fechou suas portas e os moradores têm que
se dirigir a Rocinha, Barra ou Leblon para
postarem suas correspondências.
Morador residente em São Conrado há 34
anos, diz que tentou remeter
correspondência pela Agência dos
Correios de São Conrado e foi
surpreendido com o aviso do encerramento
das suas atividades. Para enviar
correspondência foi obrigado a utilizar
agência na Barra da Tijuca. Apelou para a
AMASCO no sentido de obter informações
sobre o assunto.
O assunto foi notícia no Globo Barra, na
coluna “Paralelas”, sob o título CADÊ OS
CORREIOS? A matéria informava que
desde dezembro de 2012 não temos
correios em São Conrado, e que a Amasco,
já havia feito duas solicitações oficiais aos
Correios.
Em resposta a nossa manifestação de nº
14231219, os Correios informaram que o

fechamento da unidade de São Conrado,
atendeu a lei 11.668, aos decretos 6.639 e
6.805 e a Medida Provisória 509, que
estabelecem o encerramento do contrato
de franquia Postal com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Esclareceu que no
momento não havia previsão de criação de
uma unidade de Correios próxima à Estrada
da Gavea. Indicou a Agência de Correios
como próxima da região, na Av. Olegário
Maciel, 600, funcionando de 2ª a 6ª, das
9:00 às 17:00hs. Solicitou informar a eles
que caso saibamos de alguma loja
disponível no bairro, cuja metragem
mínima seja: para 2 guichês - 103m e para 3
guichês - 122 m. Informaram ainda que na
oportunidade haveria avaliação da ECT.
Sugerimos a eles que fizessem contato com
o Fashion Mall, do qual demos endereço,
telefone e pessoa responsável. A Central de
Atendimento aos Clientes nos informou
que o setor responsável iria fazer o contato
como sugerido por nós.
Desde então estamos aguardando e
queremos saber quando a necessária e
desejada Agência dos Correios, será
instalada no bairro. Alô Correios!

