CCP comunica a inauguração do Parque Shopping Belém
Empreendimento será em parceria com Aliansce Shopping Centers S.A.
São Paulo, 25 de abril de 2012 - A Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e
Participações (BMF&Bovespa: CCPR3) (“CCP” ou “Companhia”), uma das principais empresas
de investimentos, locação e venda de propriedades comerciais do Brasil, comunica a
inauguração do Parque Shopping Belém, na cidade de Belém do Pará. A CCP possui 25% do
empreendimento e aumenta em 17,1% a sua Área Bruta Locável (ABL) própria em shopping
centers, que passa a ser de 53.601 m².
O Parque Shopping Belém foi inaugurado com aproximadamente 97% de sua ABL
comercializada. O empreendimento possui 133 lojas, incluindo 8 âncoras, 4 mega lojas, 119
satélites, cinema com 7 salas Cinépolis, praça de alimentação com 26 operações e mais de
1.700 vagas de estacionamento. Inaugura com um mix diversificado, com as melhores marcas
do varejo nacional como Renner, Riachuelo, Marisa, C&A, Lojas Americanas, Centauro, Hering,
O Boticário, Ri Happy, entre outras. Aliansce é responsável pelo desenvolvimento,
comercialização e administração do Parque Shopping Belém.
Belém é a segunda maior cidade da região norte, com uma população de 2,1 milhões de
habitantes na região metropolitana. O empreendimento está situado na principal área de
desenvolvimento da cidade, onde estão localizados os maiores lançamentos imobiliários da
região.
Para informações adicionais, favor entrar em contato com:
Relações com Investidores - Cyrela Commercial Properties
Fone: 55 11 3018-7601
e-mail: ri@ccpsa.com.br

Sobre a Cyrela Commercial Properties S.A.:
A CCP é uma das principais empresas de investimentos e locação de imóveis comerciais do Brasil, com
foco no desenvolvimento e aquisição para locação de edifícios corporativos de alto padrão, shopping
centers e centros de distribuição. A Companhia busca, ainda, oportunidades de compra, venda e revenda
de imóveis comerciais que, com base em sua experiência e conhecimento do mercado imobiliário
comercial, possam lhe oferecer ganhos. Atualmente, possui 188 mil m² de área locável e mais 348 mil m²
em projetos em desenvolvimento a serem entregues nos próximos anos.

