Mães correm para não perder última sessão do CineMaterna em 2018
Em clima de férias, mamães e bebês aproveitaram a última sessão do ano do
CineMaterna, no Shopping Nações Limeira, nesta terça-feira, 18 de dezembro.
O filme exibido foi a comédia “De repente uma família”.
As sessões do CineMaterna são planejadas para garantir o conforto de mães e
bebês de até um ano e oito meses. Elas não precisam se preocupar com o frio,
típico das salas de cinema. A temperatura é mais amena e até o som do filme é
mais baixo. Tudo isso para não causar incomodo aos bebês.
A sala também é equipada com um trocador que contém fraldas, de todos os
tamanhos, e lenços higiênicos, tudo gratuito, graças a uma parceria com a
Natura Mamãe e Bebê.
A recepcionista Márcia Dalfro levou a filha Sara, de 9 meses, pela primeira vez.
“Soube que essa seria a última sessão do ano e cancelei um compromisso para
vir. Há alguns meses venho protelando a nossa vinda e finalmente consegui.
Estou amando”, contou Márcia.
Já a empresária Daiane Siqueira adiou as compras de Natal para levar o filho
Enzo, de 1 ano, ao CineMaterna. “É minha única oportunidade de relaxar nessa
correria da época de festas. Já vim duas vezes e não queria fechar o ano sem
me despedir das amigas que fiz aqui. As compras podem esperar”, divertiu-se.
O projeto, sucesso em cinemas de capitais e grandes cidades, foi trazido a
Limeira pelo Shopping Nações em 2018 para oferecer opção de lazer para mães
depois de meses reclusas em casa para cuidar dos recém-nascidos. “Durante
todo o ano vimos mães eufóricas por terem a possibilidade de aproveitar um
programa super legal junto com os filhos. A cada sessão, o Nações é tomado
pela euforia contagiante delas”, conta Luciana Bragante Nasr, administradora do
Shopping Nações.
Em 2019, as sessões para mães e bebês continuarão na programação do
Nações. “Devido ao sucesso, renovamos esta parceria com o CineMaterna e
com o Circuito Cinemas. No ano que vem, teremos muito mais cinema para
mamães e bebês”, adiantou Luciana.

