Cinema reabre no Canoas Shopping
- As sete salas do Cinemark estão prontas para receber o público e passaram por
adaptações de segurança a partir de protocolos elaborados em parceria com o Hospital
Albert Einstein.
- Programação tem filmes para todas as idades e até lançamentos.
O cinema está de volta ao Canoas Shopping. A Cinemark vai reabrir suas sete salas para
receber o público com rígidos protocolos de segurança a partir desta quinta-feira, dia 5 de
novembro. Na estreia, filmes para agradar o público de todas as idades, como Bill & Ted:
Encare a Música, BTS Break The Silence: The Movie, Jovens Bruxas – Nova Irmandade, Os
Novos Mutantes, Scooby! OFilme, Tenet, com sessões que iniciam das 15h às 20h. Os
ingressos estão disponíveis no site: https://www.cinemark.com.br/canoas/cinemas.
Para garantir um ambiente saudável para clientes e funcionários, a Cinemark fechou parceria
com o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Um grupo de infectologistas visitou
salas da rede para acompanhar todo o percurso que será feito pelas pessoas, orientando e
desenhando em conjunto os protocolos. Para conferir os detalhes, os materiais informativos
e as salas em operação, acesse http://www.cinemark.com.br/protocolo.
“Nós nos preparamos, durante todo esse tempo, para reencontrar o nosso público com toda
a segurança necessária. Nossos protocolos foram pensados e desenhados em detalhes,
buscando a segurança e o bem-estar dos nossos clientes e colaboradores. Estamos
satisfeitos em poder receber todos com o nível de qualidade da Cinemark”, afirma Marcelo
Bertini, Presidente da Cinemark Brasil.
Acompanhando o movimento #JuntosPeloCinema e as determinações das prefeituras locais
das cidades em que opera, a Cinemark está reabrindo seus complexos paulatinamente. Na
programação, além das estreias, o público poderá assistir ao Festival de Volta Para o Cinema.
Entre os procedimentos adotados pela Cinemark estão a medição de temperatura de todos
os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada
do shopping, a vedação física das poltronas interditadas (garantindo a ocupação máxima
permitida) e filas de espera virtuais para compras de bomboniére. Os processos de
higienização também foram totalmente reformulados: há totens de álcool em gel 70% nas
dependências, limpeza rigorosa e com curto espaço de tempo nos banheiros, além do uso de
EPIs pelas equipes de limpeza. Nas salas, as principais áreas de contato de todas as
poltronas serão higienizadas manualmente nos intervalos entre cada sessão.
A tecnologia é aliada da Cinemark no processo de reabertura, garantindo o distanciamento
social em toda a jornada do cliente ao evitar filas e aglomerações. Os ingressos poderão ser
comprados pelo aplicativo da Rede Cinemark ou escaneando o QR Code diretamente nas
comunicações do cinema. Aqueles que comprarem entradas e combos pelo celular,
diretamente no cinema, não terão custo extra. Os ATMs, localizados próximos às bilheterias,

também realizarão a venda de ingressos. Apenas um caixa estará aberto, exclusivo para
pagamentos em dinheiro.
Para quem quer sentir de novo o gostinho do cinema, as pipocas e produtos da Cinemark
poderão ser adquiridos também pelo aplicativo e nos ATMs. Quando o cliente desejar que o
pedido seja preparado, basta acessar o QR Code presente nos materiais de comunicação,
que irá direcioná-lo para o número de Whatsapp da Rede, por onde poderá enviar o número
pedido. O espectador também pode optar por se dirigir aos caixas indicados para a liberação
das solicitações. Para retirar os pedidos na bomboniere, basta aguardar até ser chamado no
painel eletrônico - outro recurso para evitar filas e aglomerações. Os alimentos só poderão
ser consumidos dentro das salas.
A sinalização das salas e complexos também foi reformulada, com o objetivo de garantir o
distanciamento necessário nas áreas comuns e o uso de máscaras em todos os ambientes.
Para atender os protocolos nacionais com o objetivo de obter a melhor qualidade do ar
possível, a limpeza do ar-condicionado será realizada com frequência, assim como a troca
do sistema de filtragem e a renovação do ar. Os colaboradores do Cinemark passaram
também por amplo treinamento, tanto para reforçar a segurança das equipes quanto para
tirar as dúvidas dos espectadores.
Serviço:
Cinemark Canoas Shopping
Endereço: Avenida Guilherme Schell, 6750 – Centro – Canoas
Reabertura: 5 de novembro, quinta-feira
Programação:
Bill & Ted: Encare a Música
Sala 6: 15h, 17h30, 20h
BTS Break The Silence: The Movie
Sala 4: 16h10
Jovens Bruxas – Nova Irmandade
Sala 7: 16h50, 19h40
Os Novos Mutantes
Sala 3: 20h10
Sala 4: 18h40
Scooby! O Filme
Sala 3: 15h10, 17h40
Tenet
Sala 2: 15h45, 19h10
Sala 5: 18h
Assessoria de Imprensa
Canoas Shopping
Sheila Meyer – (51) 99977-9966
Tatiana Csordas – (51) 98111-8734

