
Shopping Nações inicia programação do CineMaterna 2019 com Aquaman 

O Shopping Nações inicia a programação de 2019 do CineMaterna na próxima 

terça-feira, 29 de janeiro. A primeira sessão do ano, voltada a mamães e bebês 

de até um ano e oito meses, começa às 14h. O filme a ser exibido, escolhido por 

meio de enquete no site do projeto, será Aquaman. 

O CineMaterna foi mantido na programação do Shopping Nações devido ao 

sucesso de público em 2018. “Sabíamos que havia essa demanda em Limeira, 

mas ficamos surpresos com a adesão. Temos entre as participantes mães que 

vieram a todas as sessões desde o lançamento. Temos amigas que se 

conheceram no CineMaterna e combinam de se reverem na sessão do mês 

seguinte. É um clima contagiante”, contou Luciana Bragante Nasr, 

administradora do Nações. 

As sessões exclusivas para mães e bebês são realizadas sempre na última 

terça-feira de cada mês. Ao chegarem, elas são recepcionadas por voluntárias 

do CineMaterna e são encaminhadas para uma sessão de fotos com os filhos. 

As fotografias depois são disponibilizadas gratuitamente. 

Dentro da sala do Circuito Cinemas, as voluntárias organizam um 

estacionamento de carrinhos de bebês e deixam montado um trocador com 

fraldas de todos os tamanhos e lenços umedecidos grátis. Elas ficam de 

prontidão para auxiliar as mamães com uma lanterna se precisarem utilizar o 

trocador. 

No espaço livre em frente a telona, é colocado um tapete emborrachado para 

que os bebês possam brincar no chão com mais conforto. “A sala é toda das 

crianças. Algumas gostam de andar pelas escadarias, outras de brincar nas 

cadeiras e não há problema algum. Durante a sessão, ninguém atrapalha 

ninguém. As mães entendem o momento uma das outras e há respeito absoluto”, 

diz Luciana. 

A sala é climatizada com uma temperatura mais amena do que o convencional. 

As luzes não são apagadas por completo e o som do filme é um pouco mais 

baixo. Tudo isso para tornar o ambiente ainda mais acolhedor para as crianças. 

Aquaman 



 

A aventura Aquaman conta a história de Arthur Curry, que cresce com a vivência 

de um humano e as capacidades metahumanas de um atlante. O filme conta a 

missão de Arthur de evitar que os reinos aquáticos ataquem a superfície. 

O Shopping Nações Limeira fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-

Piracicaba), 4.500. O estacionamento é gratuito independente do tempo em que 

o veículo permanecer no local. 

 


