
PAPAI NOEL CHEGA AO SHOPPING NAÇÕES NESTE SÁBADO 

O trem com o Papai Noel chega ao Shopping Nações às 18h deste sábado, 1º 

de dezembro. O bom velhinho chegará acompanhado por uma divertida banda 

composta por palhaços e intrépidos artistas em pernas de pau. 

Depois de deixar o Papai Noel na Praça de Eventos do Nações, o trenzinho ficará 

à disposição das crianças até às 20h. Os passeios serão feitos pelo 

estacionamento do shopping e serão gratuitos. 

No espaço destinado ao bom velhinho, ele atenderá as crianças e ouvirá os 

pedidos de Natal. De segunda a quarta-feira, o Papai Noel receberá visitas das 

17h às 22h e, de quinta a sábado, das 14h às 22h. Aos domingos, os pedidos 

poderão ser feitos a ele das 13h às 20h. Ele fica no local até a véspera do Natal, 

quando receberá as crianças das 10h às 16h. 

No local, também há uma caixa de correio onde as crianças poderão deixar as 

cartinhas com destino ao Polo Norte. Tudo isso, ao lado de uma gigantesca 

árvore de Natal cercada por ursos. 

A decoração e a programação foram pensadas para assegurar o clima mágico 

do Natal. “Queremos que as famílias aproveitem esta época. Além de várias lojas 

novas para a compra dos presentes de Natal, quisemos garantir a magia desta 

época do ano”, contou Luciana Bragante Nasr, administradora do shopping. 

Neste fim de ano, abriram no Nações uma nova loja de sapatos, um empório, 

uma esmalteria e uma loja de acessórios femininos, como correntes e pulseiras. 

Espaço Kids 

A palhacinha Amora, que caiu no gosto das crianças, também está na 

programação de Natal dos Nações. Neste sábado, ela receberá os pequenos no 

Espaço Kids a partir das 15h30. 

Amora contará histórias e fará diversas dinâmicas em um espaço seguro, 

confortável, equipado com brinquedos e decorado para despertar o lado lúdico 

da criançada. Todas as atividades no Espaço Kids são gratuitas. 

Amora receberá as crianças todos os sábados, até o dia 15, das 15h30 às 19h30. 
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. 
 


