Piloto da Esquadrilha da Fumaça visita escola em Limeira

O Shopping Nações sedia neste sábado, 24 de novembro, o show de acrobacias
da Esquadrilha da Fumaça. Mas, nesta sexta-feira, 23 de novembro, alunos da
Escola Estadual Luigino Burigotto, na Vila Labak, já entraram em clima de
aviação.
O piloto número 7 do esquadrão, Major Daniel Garcia Pereira, visitou a unidade
e participou de uma roda de conversa com os alunos. A atividade faz parte da
agenda paralela que a Esquadrilha da Fumaça realiza em cada cidade em que
se apresenta.
Major Garcia falou da fundação da Esquadrilha da Fumaça, que hoje faz
apresentações em todo o Brasil a partir de sua base, localizada na Academia da
Força Aérea de Pirassununga. Ele contou ainda como é a carreira de piloto e o
que é preciso para fazer parte do time da Esquadrilha.
O aluno Éric dos Santos Ferreira, 9 anos, fez várias perguntas e ficou tão
empolgado que disse que quando completar 18 anos vai ser piloto. Já Isabella
Tomaz Tarelho, de 10 anos, ficou tão empolgada que garantiu que vai pedir para
os pais a levarem para assistir à apresentação.
Show Aéreo
A apresentação gratuita da Esquadrilha da Fumaça 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 à 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 chope, espumantes,
vinhos, água e sanduíches.
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.
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.

