
Tributo aos Beatles, com entrada gratuita, agita o 
Shopping Nações nesta sexta (15) 
 

Show faz parte das comemorações do Mês dos Pais 
 
 
A banda Rubber Soul Beatles será a atração do Shopping Nações nesta sexta (15), como 
parte das comemorações do Mês dos Pais. O show acontecerá na Praça de Eventos, às 
19h30, com entrada gratuita. Reconhecido como um dos melhores covers brasileiros dos 
Beatles, o grupo busca a fidelidade sonora e visual com os Fab Four. 
 
Durante a apresentação, o quarteto alterna figurinos marcantes dos Beatles e toca sucessos 
como “She Loves You”, “Twist & Shout”, “I Want to Hold Your Hand”, “Penny Lane”, 
“Let It Be”, “Hey Jude” e “Help!”, que contam toda a história da banda de John Lennon, 
Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison.  
 
Até o final de agosto, o Shopping Nações promoverá uma série de apresentações musicais 
gratuitas para celebrar o Mês dos Pais. No dia 23 (sábado), será a vez do rock progressivo 
do Pink Floyd Cover SP. No dia 29 (sexta), quem sobe ao palco é a banda Monallizza, com 
um Tributo a Tim Maia. As apresentações têm início sempre às 19h30. 
 
Outra atração que o Shopping Nações preparou para este mês é a exposição de carros 
esportivos, turbinados, modificados e hot rods. Entre os destaques, estão um Fusca com 
motor AP, pick-ups anos 54 e 60, um Camaro esportivo, um Malibu tunado e um 
Challenger superesportivo.  
 
Os modelos ficarão expostos até o dia 19 de agosto, na Praça de Eventos. Trata-se de 
automóveis que não se encontram nas ruas, e estão disponíveis para fotos. 
 
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 
4.500. O funcionamento é de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados 
das 12h às 22h. Mais informações pelo telefone (19) 3449-4400 ou no site 
www.shoppingnacoeslimeira.com.br.  
 
 
 

http://www.shoppingnacoeslimeira.com.br/

