
Shopping Nações recebe Limeira Artesanatos entre 8 e 10 de junho 

Coquetel de lançamento para Imprensa aconteceu nesta quarta (31) 

O Shopping Nações Limeira receberá, entre os dias 8 e 10 de junho, a 1ª 
edição da Limeira Artesanatos, que reunirá 83 expositores de 30 cidades, 
representando cinco Estados, na área de expansão. Nesta quarta (31), o 
Centro do Professorado Paulista (CPP-Limeira), que promove o evento, reuniu 
a Imprensa e autoridades para um coquetel no qual foram apresentados 
detalhes da feira. 

Na Limeira Artesanatos, o CPP, que já organiza com sucesso a Limeira 
Patchwork em duas edições anuais, também no Shopping Nações, abrirá 
espaço para os mais diversos tipos de artesanato, incluindo roupas, 
brinquedos, enxovais, cosméticos, cerâmicas e objetos de decoração, entre 
muitos outros. “Temos que agradecer a acolhida do Shopping Nações, com a 
certeza de que a Limeira Artesanatos será um grande sucesso”, afirmou Dora 
Arcaro, diretora geral do CPP e presidente da feira. 

Oferecendo estacionamento gratuito com capacidade para dois mil veículos, 
áreas de alimentação e lazer, caixas eletrônicos, sanitários e fraldário, entre 
outras comodidades, o Shopping Nações tem se mostrado o parceiro ideal para 
eventos de grande porte, como já acontece com a Limeira Artesanatos. 

Nova superintendente do shopping, Lucilene Georgetti agradeceu ao CPP pela 
confiança. “A nova administração está chegando junto com a 1ª edição da 
Limeira Artesanatos, e vamos juntos alcançar o sucesso em mais essa 
iniciativa”, disse. “O Shopping Nações será cada vez mais a casa do 
limeirense”. 

Representando o prefeito Mário Botion no coquetel, os secretários José Farid 
Zaine (Cultura) e José França Almirall (Desenvolvimento, Turismo e Inovação) 
também destacaram a importância da estrutura do shopping para o sucesso 
dos eventos. A entrada na Limeira Artesanatos será gratuita. O funcionamento 
será das 12h às 19h. 

O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-
Piracicaba), 4.500. Mais informações pelo telefone (19) 3449-4400 ou no site 
www.shoppingnacoeslimeira.com.br.  

 

SERVIÇO 

Limeira Artesanatos 

8 a 10 de junho, das 12h às 19h 

Na área de expansão do Shopping Nações 

Entrada gratuita 

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


 


