ESQUADRILHA DA FUMAÇA SE APRESENTA LIMEIRA NESTE SÁBADO
A Esquadrilha da Fumaça volta a Limeira depois de seis anos. As sete aeronaves
da Força Aérea Brasileira (FAB) irão apresentar as famosas coreografias neste
sábado, 24 de novembro, no Shopping Nações.
A apresentação gratuita terá início às 17h e será toda narrada por um piloto que
estará no estacionamento do Nações. Além da locução com todas as
informações técnicas das manobras e curiosidades sobre a rotina dos pilotos, a
trilha sonora escolhida pela FAB promete arrepiar o público.
A orientação é para que os fãs da Esquadrilha da Fumaça cheguem ao Nações
com antecedência para evitar congestionamentos devido a grande expectativa
de público. Para isso, o shopping estará repleto de atrações.
A partir das 15h, haverá apresentação da Banda Marcial do CAMPL Patrulheiros.
Às 16h, o show é por conta da Roxigênio. No estacionamento do Nações haverá
ainda barracas dos patrocinadores com produtos como chopp, espumantes,
vinhos, água e sanduíches.
Também na área externa, o público poderá apreciar uma exposição de
caminhões antigos que fazem parte do acervo de um colecionador de Campinas.
Entre os modelos expostos estarão o Trovão Azul GCM (USA) 9500, de 1974,
um Nonô MB, de 1929, um GCM 7110, de 1959, um Scania 110, conhecido como
“jacaré”, de 1975, um Bombeiro Ford 1990 e um Frightline, de 1979.
Dentro do shopping, as atrações continuam. A FAB trouxe a Limeira a Exposição
Estática de Equipamentos Aeronáuticos. Fazem parte da mostra um macacão
de piloto, capacete, paraquedas e até um assento ejetável no qual o público pode
sentar e se sentir no lugar de um piloto. Os equipamentos foram trazidos da
Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga. Há também produtos à
venda para os fãs de aviação. Tudo pode ser visto no piso superior.
Na Praça de Eventos, os visitantes poderão conhecer a decoração de Natal do
Nações. São oito árvores, de diferentes tamanhos, espalhadas por todo o
shopping. E, na área da expansão, o Feirão Carro Fácil reúne 25
estacionamentos que, juntos, oferecem 400 veículos para quem pensa em
comprar ou trocar.
De acordo com a administradora do Nações, o sábado terá opções para todos
os públicos. “Queremos que todos cheguem aqui e sintam-se acolhidos. Esta é
nossa missão: oferecer experiências diferenciadas para o público de Limeira e
região”, aponta Luciana Bragante Nasr.
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.

