Shows e carros comemoram Mês dos Pais no
Shopping Nações
Haverá uma série de apresentações até o final de agosto
Com um show da dupla sertaneja Eduardo e Rafael, realizado na sexta-feira (1º), o
Shopping Nações abriu a programação cheia de atrações que vai comemorar o Mês dos
Pais. Até o final de agosto, haverá uma série de apresentações musicais, além de exposição
e de demonstrações de carros especiais. Tudo gratuito.
Os shows, realizados na Praça de Eventos, abrem espaço para músicos talentosos, de
diversos estilos. Nesta sexta (8), será a vez da concorrida Elvis Rock Band, que trará os
grandes hits do Rei do Rock. O melhor dos quatro de Liverpool se fará presente no dia 15,
com a banda Rubber Soul Beatles. No dia 23, o shopping receberá o rock progressivo do
Pink Floyd Cover SP. E, no dia 29, 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 estarão disponíveis para fotos. No sábado (9),
das 15h às 22h, todos eles participarão de demonstrações no estacionamento. Haverá
também apresentações de burnout e wheeling e encontro de carros rebaixados.
Para diversão das crianças, haverá um Mini Fusca motorizado e brinquedos infláveis. Vale
lembrar ainda que a pista de kart continua à disposição dos frequentadores do shopping.
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.

