Mães limeirenses viram fãs do CineMaterna no Shopping Nações
Boa parte das frequentadoras prestigiam o projeto desde a primeira sessão
O Shopping Nações Limeira realizou mais uma sessão do CineMaterna nesta
terça-feira, 28 de agosto. Neste mês, o público limeirense votou na enquete no
site do projeto e optou por assistir ao filme “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de
Novo”.
Como já é tradição, as mamães chegaram bem antes de o filme começar para
uma das etapas que elas mais gostam: o bate papo com colegas que também
têm bebês de até um ano e meio. Uma das ideias das sessões é esse
intercâmbio entre as frequentadoras.
Caroline Souza leva a filha Teresa, de 5 meses, para participar do CineMaterna
desde a primeira sessão em Limeira. “Fiquei muito em casa desde que ela
nasceu. Não vejo a hora de sair. Quando chega o dia do CineMaterna eu fico
super animada. O ambiente é muito agradável e minha filha fica muito à vontade
aqui”, contou.
Quem também esteve em todas as sessões foi Andreia Maria da Conceição. Ela
é mãe de Davi André, que tem um ano e dois meses. “Sou muito agradecida ao
Shopping Nações por essa oportunidade. Sair com criança é muito complicado
e aqui temos toda a estrutura. Eu me sinto acolhida”, disse.
As sessões do CineMaterna proporcionam conforto e facilidades para pais e
bebês. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado é suave e há uma leve
iluminação. Além disso, a sala é equipada com tapete emborrachado para os
bebês que já andam ou engatinham.
Trocadores também são colocados dentro do cinema, equipados com fraldas,
pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente. – e, na
entrada, há um 'estacionamento' de carrinhos de bebês.
O público é recepcionado por mães voluntárias que ajudam em caso de
necessidade. “Queremos que as famílias se encontrem aqui no Nações. Temos
uma das melhores estruturas da região para mães e bebês. Além, é claro, das
atrações como o CineMaterna", diz Luciana Bragante Nasr, administradora do
Shopping Nações.
Em Limeira, as sessões para mães e bebês são realizadas uma vez por mês,
patrocinadas pelo Shopping Nações, Circuito Cinemas e por Natura Mamãe e
Bebê.

