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O show não termina

PROPOSTAS PARA APOIO EM FESTIVAIS FOLCLÓRICOS NOS
BAIRROS DEVEM SER ENTREGUES ATÉ SEXTA-FEIRA

CINEMA

Lennon Jorge
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Manaus

H
oje, as mamães de
Manaus terão uma
nova alternativa pa-
ra assistirem, na te-

la grande e sem abrir mão da
companhia dos bebês, a filmes
que estão em pleno circuito ci-
nematográfico. Isso porque o
projeto CineMaterna — já por
aqui pela rede Cinépolis, do
Shopping Ponta Negra — che-
gará ao complexo Playarte, do
Manauara Shopping.

O projeto ficou conhecido
em todo o Brasil ao possibilitar
a ida desse público, no qual
também se incluem pais, aos
cinemas, por meio de adapta-
ções nas salas de exibição: som
do filme e ar condicionado sua-

E st reia Projeto criado em 2008, que permite a mães curtirem um ‘cineminha’ na
companhia dos bebês, abre, hoje, sua segunda sessão em Manaus

CINEMATERNA
DE CASA EXTRA

Eq u ipada Salas do projeto contam até com trocador, para que as mães não percam nenhuma parte do filme Guga Ferri/Divulgação

ves, sala levemente iluminada e
tapete emborrachado para os
nenéns que já andam ou enga-
tinham, além de trocadores
(equipados com fraldas, poma-
das e lenços umedecidos gra-
tuitos) e ‘e st acionamen t o ’ para
carrinhos de bebês.

“A nova chegada do Cine-
Materna a Manaus é resultado
de um esforço do Manauara
Shopping. O público pedia,
sim. Queria mais sessões em
Manaus, e o centro de com-
pras, pela localização e ligação
com a cidade, era mencionado.
Mas só com o patrocínio do
Manauara esse projeto se con-
c r et i z o u”, afirma Irene Na-
gashima, uma das fundadoras
da iniciativa.

Segundo ela, a resposta do
projeto, presente na capital
amazonense desde 2013, tem
sido surpreendente. “E st amo s

em um local muito distante
geograficamente da matriz,
que fica em São Paulo, e acha-
mos que haveria diferenças
significativas. Mas, de verda-
de? A maternidade une as mu-
lheres, seus dilemas, suas con-
quistas. O velho ditado de que
mãe é igual, só muda de ende-
reço, é um fato. Não importa se
é Manaus, São Paulo, Porto
Alegre ou Recife. O apoio às
mães de recém-nascidos atra-
vés do CineMaterna faz muito
sentido e é muito bem recebi-
do e reconhecido”, comenta,
ressaltando que o projeto será
mantido nos dois malls, com
“possibilidade de expansão”.

Para 2017, antecipa Irene, o
foco do projeto é no desenvol-
vimento. “Interno, no aprimo-
ramento dos nosso processos,
e externo, com mais sessões
em cidades menores, aumen-

tando o acesso”, revela. Fun-
dado em 2008, o CineMaterna
está presente em 16 Estados
brasileiros, superando 40 ci-
dades alcançadas.

Emcartaz
Para esta terça-feira, a

atração será o filme ‘A Bela e a
Fe r a ’, estrelado por Emma
Watson. A sessão está progra-
mada para as 14h, com entrada
gratuita para as primeiras 60
mães com bebês de até 18 me-
ses, mais um acompanhante
adulto — os que chegarem de-
pois poderão adquirir os in-
gressos na bilheteria (alterna-
tiva sujeita à lotação da sala).

Além das adaptações na sa-
la, a sessão ainda terá reforço
de mães voluntárias, que vão
recepcionar o público e esta-
rão prontas para ajudar em ca-
so de necessidade.

MÚSICA

Porãoabre seletiva
debandapop rock,
nesta quinta-feira, 6

O primeiro dia da Seleção de
Banda Pop Rock Manaus
levará, ao palco do Porão do
Alemão, nesta quinta-feira, 6,
sete grupos com diferentes
influências musicais. Cada
banda deverá apresentar três
músicas — pelo menos duas
autorais. Os shows terão início
às 19h50 e a entrada será
gratuita ao público até as 23h.
Com 20 anos deestrada,a
BandaEssence seráaprimeiraa
subir nopalco. Músicoda
banda,DanielLimacontou que
aexpectativaégrandeparaa
apresentação. “Nosso sonhoé
expandir nosso trabalhoautoral.
Temos oitoCDs gravados, um
DVDnoTeatroAmazonas e
estamos preparando umálbum
novo, todocomfaixas inéditas.
Participar desseprocessoé
umagrandeexperiênciapara
banda que sempreestá
presentenos festivais”,
comento u .
BellaQueiroz,a segundaartista
danoitea seapresentar,conta
quemostraránopalco suas
influências musicais quepassam
pelaBossaNova,pop rock,black
music, rythmandblues e jazz.
A noite ainda terá
apresentações de Rafael
Marques, às 21h; Márcia Novo,
às 21h35; República Popular, às
22h10; Selva Madre, às 22h45; e
Luneta Mágica, às 23h20. A
escolha da banda do primeiro
dia será às 23h40.

Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação


