
PAPAI NOEL ENCANTA CRIANÇAS NO SHOPPING NAÇÕES 

Encantamento, alegria e admiração. A chegada do Papai Noel no Shopping 

Nações no sábado, 1º de dezembro, foi marcada por uma mistura de emoções. 

Centenas de pessoas se encantaram com a chegada do bom velhinho e a 

inauguração da decoração de Natal com o tema Ursos. 

Papai Noel chegou de trenzinho no estacionamento do Nações e foi 

recepcionado por uma divertida banda de palhaços e artistas em pernas de pau. 

Joaquim, de 2 anos, ficou encantado. “Ele adorou a banda e os palhaços em 

pernas de pau. Ele nunca tinha visto!”, contou Cristiane Mastelaro, mãe de 

Joaquim. 

Uma verdadeira procissão acompanhou o Papai Noel do estacionamento até o 

trono onde ele ouvirá os pedidos de presentes até o dia 24 de dezembro. A fila 

logo se formou em meio a uma decoração com um urso gigantesco e uma árvore 

de Natal de sete metros de altura. Cristiane Prado logo pegou a fila com Luana, 

de apenas um ano e meio. “Ela olha admirada para tudo. Adorou o ursão!”, 

contou a dona de casa. 

Enquanto isso, Papai Noel recebia famílias inteiras. O bom velhinho ouviu 

pedidos de presentes para este Natal e distribuiu balas. Os irmãos Lucas, 6 anos, 

e Manuela, 3 anos, aproveitaram para levar as cartinhas e depositaram na caixa 

de correio mágica. “Avisei que a carta iria direto para o Polo Norte e eles ficaram 

eufóricos”, contou a mãe, Talita Grillo. 

Enquanto Papai Noel ouvia os pedidos na Praça de Eventos, as crianças 

aproveitavam para passear no trenzinho. Os passeios gratuitos eram feitos no 

estacionamento do Nações ao som de canções natalinas com um motorista e o 

ajudante vestidos a caráter. 

As atrações foram planejadas para que toda a família se sentisse abraçada neste 

Natal. “Queríamos trazer o encanto dessa data de volta. Brincamos com a 

expectativa ao envolver músicos e artistas e pudemos ver até os adultos 

envolvidos pela magia. Quando o Papai Noel chegou então, foi só euforia”, 

comemorou Luciana Bragante Nasr, administradora do shopping. 

De segunda a quarta-feira, o Papai Noel receberá visitas das 17h às 22h e, de 

quinta a sábado, das 14h às 22h. Aos domingos, os pedidos poderão ser feitos 

das 13h às 20h. Na véspera do Natal, o bom velhinho receberá as crianças das 

10h às 16h. 

Espaço Kids 

A palhacinha Amora, que caiu no gosto das crianças, também está na 

programação de Natal dos Nações. Aos sábados, das 15h30 às 19h30, ela 

contará histórias e fará diversas dinâmicas em um espaço seguro, confortável, 

equipado com brinquedos e decorado para despertar o lado lúdico da criançada.  



Todas as atividades no Espaço Kids são gratuitas. O Shopping Nações Limeira 

fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 4.500. A 

apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o estacionamento são gratuitos. 

 


