Nações terá bailes de Carnaval com personagens e drinks infantis

O Shopping Nações Limeira terá atrações de Carnaval gratuitas e para toda a
família a partir de sábado. A programação conta com bailes de Carnaval, escola
de samba e personagens que irão fazer os visitantes caírem na folia.
A animação começa no sábado, 2 de março, com a palhacinha Amora. Ela
comandará brincadeiras com o tema Carnaval das 15h30 às 17h30 no Espaço
Kids.
No domingo, 3 de março, às 16h, a atração é a Escola de Samba da Terceira
Idade, mantida pelo Centro de Promoção Social Municipal (Ceprosom) e o Fundo
Social de Solidariedade. Os 100 componentes irão desfilar nos corredores do
Nações com o tema “Nossas Riquezas”.
A Escola conta com 100 integrantes. O abre alas mostrará as riquezas da
terceira idade. Na sequência, os componentes estarão fantasiados de corte
portuguesa para contar a história da coxinha, pois há relatos históricos que dão
conta de que o salgado tão apreciado teria surgido em Limeira.
Haverá ainda o bloco de cirandas com referências ao que o solo da cidade
oferece como a laranja, o café e a cana de açúcar. Mestre sala e porta-bandeiras
representarão as duas principais riquezas de Limeira, a laranja e as bijuterias. A
bateria exaltará a natureza do município e as baianas farão uma homenagem a
Dona Chica, integrante da terceira idade que está com 81 anos e que é muito
conhecida em Limeira.
Na segunda-feira, 4 de março, das 14h às 18h, haverá baile de Carnaval na
Praça de Eventos. O grupo Loki comandará a festa com muita música,
iluminação, serpentinas e confetes. Bonecos mamulengos e personagens foliões
animarão a festa. Para as crianças haverá recreadores e milk shakes.
O baile de Carnaval continua na terça-feira, 5 de março, com os personagens e
drinks e infantis, mas, desta vez, as crianças poderão brincar de malabares e se
testarem como equilibristas. Uma banda tocará marchinhas para animar o
público.
De acordo com Luciana Bragante Nasr, administradora do Shopping, a
programação foi pensada para que as famílias passem todo o Carnaval no
Nações. “Pensamos em atividades diferentes a cada dia para manter a nossa
proposta de que cada vez que um visitante chegue aqui encontre algo novo”,
contou.
As crianças também terão brinquedos infláveis à disposição. Eles funcionam das
14h às 22h, no piso superior. O valor cobrado é proporcional ao tempo que as
crianças permanecem nas atrações.
O Circuito Cinemas e o Boliche Strike Mania também estão com programações
voltadas para a família se divertir unida.

Horário
Devido ao Carnaval, o Shopping Nações terá horários de funcionamento
alterados. Na terça e na quarta-feira, as lojas e a Praça de Alimentação abrem
mais tarde. O funcionamento será das 12h às 22h.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito independente do tempo em que
o veículo permanecer no local.

