Shopping D inaugura primeiro Posto
Passaportes, na zona norte da cidade.

de

Emissão

de

A nova unidade contará com oito terminais de atendimento, além da
completa infraestrutura do empreendimento.
Referência em compras e lazer na região, o Shopping D se prepara para
ampliar seu leque de serviços, passando a oferecer as mais novas
instalações do PEP – Posto de Emissão de Passaportes, com a primeira
unidade dedicada aos procedimentos para emissão de passaportes na
zona norte da capital. Inaugurado no último dia 13, o local destaca cerca
de 200 m², nos quais os visitantes poderão obter o documento, com maior
praticidade e conforto. Ao todo, serão oito terminais de atendimento,
distribuídos para atendimento, coleta de biometria e fotos.
“Com a chegada do Posto de Emissão de Passaportes, avançamos ainda
mais no nosso objetivo de reunir serviços, além de lojas e operações de
alimentação, que tornem o cotidiano dos nossos clientes algo ainda mais
prático e ágil. Certamente, mais que reforçar nosso posicionamento, essa
novidade contribui para reforçar nossa marca no setor e, sobretudo,
prestigia ainda mais os clientes que, a cada visita, podem desfrutar de
toda nossa operação, preparada para o conforto e bem-estar de todos”,
cita Fábio Oliveira, Superintendente.
Para realizar o agendamento, os interessados deverão acessar o site da
Instituição: http://www.pf.gov.br/servicos-pf/passaporte. Localizado no
piso G1, o posto para emissão de passaportes, no Shopping D, funcionará
de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.
O Shopping D está localizado na Avenida Cruzeiro do Sul, 1.100, próximo
das estações Armênia e Tietê-Portuguesa do metrô. Mais informações
pelo telefone (11) 4506-6000 ou no site www.shoppingd.com.br.
SERVIÇO:
POSTO PARA EMISSÃO DE PASSAPORTES DA POLÍCIA FEDERAL – SHOPPING D
Data: A partir do dia 13/03
Local: Piso G1
Horário: De seg. a sex., das 10h às 18h.
Tel: (11) 4506-6000
End: Av. Cruzeiro do Sul, 1.100 – Canindé – São Paulo (SP).
Site: www.shoppingd.com.br

