
Shopping Nações Limeira prepara grande festa 
para inauguração, em 12 de setembro 

Muitas atrações vão marcar a abertura do maior centro comercial da região 

O Shopping Nações Limeira está preparando uma grande festa para sua inauguração, no 
dia 12 de setembro. Muitas atrações vão esperar pelo público naquele que já nasce como o 
maior centro comercial da região. Às 10 horas, um brunch será oferecido para a Imprensa e 
convidados. Em seguida, terá início a cerimônia de inauguração, com apresentação do ator 
Thiago Adorno.  

Para a população, as portas do shopping serão abertas às 12 horas. Do lado de fora, haverá 
apresentações circenses, além de várias atividades para as crianças, como maquiadores e 
escultura de balões, e muita música. Uma chuva de balões também aguardará o público. 
Durante o dia, o artista plástico Paulo Von Poser fará ao vivo a pintura de paredes da Praça 
de Eventos ao som do saxofonista Sérgio Gabriel. Os trabalhos retratarão pontos turísticos 
de Limeira e das cidades da região. 

Também no dia 12, será aberta a primeira exposição do Espaço Cultural Nações, que ficará 
à disposição do público até setembro. A mostra reunirá esculturas de Drika Nascimento, 
telas abstratas de Flávia Pozzobon e retratos de pontos turísticos de Limeira por Jô 
Sanches. À noite, a programação de inauguração continuará. A partir das 20 horas, a 
Orquestra Sinfônica de Limeira apresentará um concerto especial, que incluirá clássicos da 
música brasileira e do rock. 

ESTRUTURA 

O Shopping Nações Limeira nasce como o mais completo centro comercial da região. 
Serão 100 lojas, incluindo gigantes como Riachuelo, Magazine Luíza, Pernambucanas, 
Casas Bahia, Lojas Americanas e Ri Happy, e área de alimentação com as mais variadas 
opções em fast food e alta culinária. 

Para diversão de toda a família, serão seis salas de cinema da rede Cineflix, incluindo 03 
salas 3D  (inauguração em novembro), além de um moderno boliche com 10 pistas. Outra 
opção será a Playland, franquia de diversões atuante no mercado desde 1981 e hoje 
presente nos principais shoppings do país (inauguração em outubro). Brinquedoteca 
Colégio Novo Academico (gratuita) e o Parque do Senninha também estão entre as 
atrações. 

FAMÍLIA 

Além de um dos principais pontos da região para compras e lazer, o Shopping Nações 
Limeira, que exigiu investimentos de R$ 200 milhões, se propõe também a oferecer 
conforto para toda a família. Nesse sentido, uma das novidades será o Espaço Família, um 
ambiente todo decorado com tema infantil que colocará à disposição dos pais sala de 
amamentação, copa com pia e micro-ondas para preparar mamadeiras e esquentar a 
papinha, cadeirões e banheiro adaptado aos pequenos. 



Na sala de troca de fraldas, amplos trocadores e banheiras com chuveirinho de água quente 
garantirão o conforto dos bebês e dos papais, tudo com ambientação especial da Unimed 
Limeira. Fraldas e lenços umedecidos da Fralmax serão disponibilizados gratuitamente. 
Localizado no piso superior, o Espaço Família ficará próximo à Praça de Alimentação. 
Outra facilidade para os pais serão os carrinhos para transporte dos bebês, que poderão ser 
retirados sem custo no piso térreo. 

  

 


