
 

 

 

 

Betim Shopping promove ações especiais em homenagem ao Dia das Mães 

Quem nunca ouviu dizer que colo de mãe é o melhor lugar do mundo? Para homenagear estas pessoas 

tão especiais em nossas vidas, o Betim Shopping preparou encontros repletos de emoção e carinho. 

Entre os dias 05 e 10 de maio, o shopping irá receber crianças e adolescentes de diversas escolas e 

academias da cidade para a realização de apresentações que prometem emocionar as maiores 

homenageadas e os espectadores. 

Para fazer com que os filhos se sintam verdadeiros artistas, o Betim Shopping terá um espaço dedicado 

às apresentações e os clientes do mall poderão conferi-las gratuitamente. Taekwondo, Ginástica 

Artística, Ballet Clássico e Medieval, Jazz, Sapateado, Dança de Salão, Samba e Coral integram o 

repertório de homenagens. Haverá ainda sorteio de vouchers diferenciados e gincana com o animador 

Tio Dany durante os intervalos. As apresentações serão realizadas diariamente de 18h às 20h durante a 

semana e sábado e domingo de 15h às 19h.  

O Dia das Mães ainda promete muitas surpresas. Como forma de homenagear merecidamente cada 

uma delas com um momento de descanso e lazer, o Betim Shopping, em parceria com o grupo Agita 

Betim e as instituições parceiras Orcca, Laborclínica, Beleza Natural, Real Home Care, Asmube e 

faculdade UNA oferecem uma edição especial Dia das Mães do projeto Saúde em Dia. O evento será 

realizado no corredor do instituto Beleza Natural no dia 06 de maio, das 14h às 17h, e contará com 

aferimento de pressão, glicose, massagem e distribuição de panfletos informativos. O shopping tem 

como objetivo proporcionar os cuidados necessários com o organismo aliado à estética, com sessões de 

maquiagem e preparação de belas tranças nos cabelos das mamães que passarem pelo mall.  

Todas as atividades são gratuitas e não é necessário fazer inscrição prévia. 

O Betim Shopping está localizado na Avenida Edméia Mattos Lazzarotti, 1655, bairro Angola. 

Programação: 

No dia 5, quem abre o evento são os alunos do professor Wellis com a apresentação de Taekwondo. A 
apresentação também se repete no dia 7, quando haverá ainda apresentação de Ballet Clássico, coral e 
Karatê dos alunos do Colégio Batista e apresentação de ginástica artística da professora Adriana. No dia 
8 as escolas Pé Descalço, Primeiro Passo e Grupo Vivendo (Funarbe) trarão apresentações de ballet. O 
dia 9 será composto de apresentações de jazz e ballet do Colégio Santiago e Bela Dança. O dia 10, data 
de encerramento, será marcado com apresentações de dança das escolas Anjos da Dança, Marcondes 
e Sementinha de Deus, Grupo Criar e Dance Days. 

 

SOBRE O BETIM SHOPPING 

Totalmente integrado ao centro de Betim (MG), no coração da cidade, o BETIM SHOPPING tem 
localização privilegiada e conta com marcas de prestígio nacional. Atualmente, o empreendimento vive 
um momento de renovação em sua infraestrutura e gera mais de 1.500 empregos diretos e 4.000 
empregos indiretos, de acordo com a metodologia da ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping 
Centers). O BETIM SHOPPING é administrado pela LANDIS FOREST CITY. 



 

 

 

 

 
SOBRE A LANDIS FOREST CITY 

A LANDIS FOREST CITY é uma empresa especializada em desenvolvimento, administração e 
comercialização de shopping centers. Seu foco é oferecer uma excelente experiência de consumo à 
população local, sempre trabalhando com a máxima transparência e buscando atender às necessidades 
de consumidores, lojistas e empreendedores. 

 

 

 

 
Para mais informações: 

 

 

 

KOMUNIC COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

Tel.: (31) 3418-7965 
Priscilla Kopke – priscilla@komunic.com.br – (31) 8844-8134 
 

 


