NAÇÕES EXPÕE EQUIPAMENTOS DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

O Shopping Nações Limeira recebe a partir desta quinta-feira, 22 de novembro,
a Exposição Estática de Equipamentos Aeronáuticos. A mostra chega para
deixar o público ainda mais motivado para a apresentação da Esquadrilha da
Fumaça que acontece no próximo sábado, 24 de novembro.
Todos os itens pertencem à Força Aérea Brasileira (FAB) e podem ser vistos de
perto no piso superior do Nações. Fazem parte da exposição um macacão de
piloto, capacete, paraquedas e até um assento ejetável. Os equipamentos foram
trazidos da Academia da Força Aérea, localizada em Pirassununga.
O Shopping Nações solicitou a exposição para a FAB para deixar o público ainda
mais imerso no universo da aviação. “São equipamentos que muitos têm a
curiosidade de ver pessoalmente, mas que não são encontrados com tanta
facilidade. Tenho certeza de que todos ficarão encantados”, disse Luciana
Bragante Nasr, administradora do Shopping Nações.
Além dos itens da FAB, do lado externo, também começou nesta quinta-feira
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.
Esquadrilha da Fumaça
No sábado, 24 de novembro, além de conferir as exposições, o público poderá
apreciar diversas atrações desde o início da tarde. No estacionamento, haverá
apresentação da banda marcial do CAMPL Patrulheiros e show da Roxigênio.
Diversas barracas de apoiadores do evento oferecerão atrações.
A apresentação da Esquadrilha da Fumaça começa pontualmente às 17h, no
estacionamento localizado próximo a entrada das Casas Bahia. Haverá um piloto
em solo para narrar os 30 minutos de acrobacias.
Devido ao grande número de atrativos e a expectativa de público expressivo, a
orientação é para que os fãs da Esquadrilha cheguem cedo. “É importante que
as pessoas não deixem para chegar em cima da hora. Aconselhamos que todos
cheguem mais cedo e se acomodem com muita tranquilidade”, orientou Luciana.
O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (LimeiraPiracicaba), 4.500. A apresentação da Esquadrilha da Fumaça e o
estacionamento são gratuitos.

