
ESQUADRILHA DA FUMAÇA ACERTA DETALHES DA APRESENTAÇÃO 

EM LIMEIRA 

 

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou uma visita precursora ao Shopping 

Nações Limeira nesta sexta-feira. O local sediará uma apresentação da 

Esquadrilha na Fumaça no dia 24 de novembro, às 17h. 

O Major Aviador Daniel Garcia Pereira, piloto número 7 da Esquadrilha da 

Fumaça, conheceu as instalações do Nações e acertou detalhes como o acesso 

do público, estrutura para ambulância, Corpo de Bombeiros e sistema de som. 

A visita foi acompanhada por funcionários do Nações, membros do Aeroclube de 

Limeira e imprensa. 

O planejamento prevê que o público fique concentrado no estacionamento de 

acesso à loja Riachuelo e que a Esquadrilha faça as acrobacias na direção do 

Morro Azul. De acordo com Garcia, a apresentação terá 30 minutos de duração 

e o início é pontual.  

As sete aeronaves modelo A 29 Super Tucano, de fabricação nacional, farão 

acrobacias como o voo em dorso e o famoso coração. Um piloto estará no 

estacionamento do Nações narrando a apresentação com uma trilha sonora de 

arrepiar. “Buscamos sempre destacar o patriotismo, o trabalho em equipe e o 

profissionalismo da Força Aérea Brasileira”, explicou. 

O Shopping Nações preparou muitas atrações a partir do dia 22. “Teremos uma 

exposição de itens aeronáuticos da FAB dentro do shopping, caminhões antigos 

na área do estacionamento, além de um feirão de automóveis em nossa área de 

eventos”, adiantou Luciana Bragante Nasr, administradora do Nações. Na tarde 

do dia 24, haverá ainda show da banda Roxigênio. 

Devido ao grande número de atrativos e a expectativa de público expressivo, a 

FAB orienta os fãs da Esquadrilha a chegarem cedo. “É importante que as 

pessoas não deixem para virem ao shopping em cima da hora. Aconselhamos 

que todos cheguem mais cedo e se acomodem com muita tranquilidade”, 

orientou. 

A partir da visita precursora, órgãos competentes serão informados sobre as 

decisões. Os aeroclubes da região, por exemplo, receberão um aviso da FAB 

para evitarem voos na região de Limeira na tarde do dia 24. Até o dia da 

apresentação é possível que algum piloto faça o reconhecimento aéreo na região 

do Shopping Nações. 

O grande show no céu de Limeira já mobiliza fãs de aviação. O fã clube 

limeirense da Esquadrilha da Fumaça acompanhou a visita precursora e já 

adiantou que os apaixonados por aviação aguardam a data com ansiedade. A 

última apresentação em Limeira foi realizada em 2012 sobre a Faculdade de 

Ciências Aplicadas da Unicamp. “É uma alegria retornar. Sempre fomos muito 

bem recebidos em Limeira”, disse o major. 



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. 
 

 


