
Capitã Marvel estreia de madrugada no Shopping Nações 

 

O Circuito Cinemas do Shopping Nações Limeira promove uma sessão especial 

para o tão aguardado lançamento de Capitã Marvel. Os fãs da heroína poderão 

conferir a estreia logo no primeiro minuto da próxima quinta-feira, dia 7. A 

primeira sessão será às 0h01. 

O filme da Marvel, cotado para estar entre os cinco melhores do ano, é uma 

mistura de aventura, ação e ficção científica. “Sabemos que é um lançamento 

bastante esperado e, por isso, estamos nos preparando para receber os fãs já 

na noite da quarta-feira”, conta Luciana Bragante Nasr, administradora do 

Shopping Nações. 

Inicialmente, a estreia do filme estava prevista para o meio do mês, mas como a 

personagem traz a tona o tema do empoderamento feminino, a Marvel adiantou 

o lançamento para a semana do Dia Internacional da Mulher. 

Capitã Marvel se passa em um período que a Marvel ainda não situou 

personagens, os anos 1990. A versão que será exibida na sessão de lançamento 

em Limeira é legendada e a pré-venda já está disponível no site e na bilheteria 

do Circuito Cinemas. 

A película conta como a jovem Carol Danvers se torna uma das heroínas mais 

poderosas do universo. Ela surge justamente no momento em que a Terra vive 

uma batalha galáctica entre duas raças alienígenas. A personagem principal é 

interpretada pela atriz Brie Larson.  

Capitã Marvel aparecerá pela primeira vez ao lado dos outros heróis da Marvel 

no filme “Vingadores: Ultimato”, que tem estreia marcada para 26 de abril.  

Cosplayer 

O Circuito Cinemas preparou uma surpresa para os fãs da Marvel. Quem for ao 

cinema no sábado, 9 de março, poderá tirar fotos com uma cosplayer da 

personagem a partir das 18h. 

O Nações fica na Rodovia Deputado Laércio Corte (Limeira-Piracicaba), 4.500. 

O estacionamento é gratuito independentemente do tempo em que o veículo 

permanecer no local. 

 


