
ESQUADRILHA DA FUMAÇA LEVA 18 MIL AO SHOPPING NAÇÕES 

 

Foram 30 minutos de um show do qual o limeirense estava com saudade e que 

não vai esquecer tão cedo. A Esquadrilha da Fumaça voltou a se apresentar na 

cidade depois de seis anos e levou 18 mil pessoas ao Shopping Nações no 

último sábado, 24 de novembro. 

A multidão pode ver pela primeira vez as sete aeronaves A-29 Super Tucanos 

em uma apresentação em Limeira. Da última vez em que esteve na cidade, o 

esquadrão era formado pelos T-27 Tucanos. 

As rasantes no Shopping Nações deixaram o público eufórico. “Eu dei tchau, 

aplaudi, gritei, pulei. É muito emocionante”, descreveu Selma Gianazzi, que 

levou os filhos para verem a apresentação.  

Dentre as acrobacias, as que faziam os aviões se cruzarem no ar eram as que 

mais agitavam o público. “Parece que vão bater. É impressionante a habilidade 

dos pilotos. Fico toda arrepiada”, disse Marta Gouvea, que veio de Piracicaba. 

A apresentação teve ainda pilotos voando de cabeça para baixo, o famoso voo 

de dorso, mergulhos, giros, formação diamante e muita fumaça, a marca 

registrada deste esquadrão da Força Aérea Brasileira (FAB). 

Todas as acrobacias foram narradas por um dos pilotos da Esquadrilha da 

Fumaça, que estava no estacionamento do Shopping Nações. Major Daniel 

Garcia Pereira é o piloto número sete do esquadrão, mas assume o papel de 

locutor quando não está voando. “Nesses 60 anos de história, já somamos quase 

4 mil apresentações”, comemorou Major. 

Fãs de toda a região estiveram em Limeira para prestigiar o show da Esquadriha 

da Fumaça, o que já era previsto pelo Shopping Nações. “Nos preparamos por 

dois meses para receber a todos com conforto e estamos muito satisfeitos com 

o retorno que tivemos. Além, é claro, de poder oferecer a Limeira esse show 

aéreo que era aguardado há tantos anos”, disse Luciana Bragante Nasr, 

administradora do Nações. 

Exposição 

Além da Esquadrilha da Fumaça, o público que esteve no Shopping Nações 

pode conferir a apresentação da Banda Marcial do CAMPL Patrulheiros e o show 

de pop rock da Roxigênio.  

Uma exposição de carros e caminhões antigos também encantou os visitantes. 

Assim como os veículos militares espalhados por todo o estacionamento do 

Nações. Os amantes de automóveis também puderam conhecer as opções no 

Feirão Carro Fácil, na área de expansão. 

Dentro do shopping, o movimento era grande na Exposição Estática de 

Equipamentos Aeronáuticos. Os fãs viram de perto um macacão de piloto, 



capacete, um assento ejetável e aproveitaram para levar uma lembrança deste 

dia tão especial na barraca de artigos oficiais da FAB. 


