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Arte
AdesignerAnaBaccaroprepara

umaexposiçãoqueserá inaugu-

radanopróximodia26,noCen-

terVale,emSão José.Amostra

vai reunirmaisde20pinturas

digitais criadaspelaartista.

Mantiqueira
Otimedeautoresquechegama

SãoFranciscoXaviernomêsde

abril, paraparticipardoFestival

daMantiqueira, começaaser

confirmado.Entreescritores

consagradosda literaturacon-

temporâneaestãoFabrícioCar-

pinejar, LuizHenriquePellanda

eCidinhadaSilva.O triopartici-

padamesa“ACrônicapara

AlémdoCotidiano”.

SãoChico
Nesteencontro,FabrícioCarpi-

nejar, LuizHenriquePellandae

CidinhadaSilvavãodiscutir a

popularidadedacrônicaquese

transformouemuminstrumen-

toeficazdecomentário sobrea

realidade imediata.

Torcida
AcomercianteElisângelaSouza

estáradiantepelaconquistada

filhaDeborah,de6anos,queé

únicarepresentantedoValena

finaldoconcursoMissBeleza

Brasileira Infantil e Juvenil. A

famíliaédePindamonhangaba.

Passarela
Amodelomirimvaidisputaro

títulonacional commaisoito

meninas,de4a7anos, emjulho.

Naocasião,Deborahvaiusarum

traje típico, inspiradoemNossa

SenhoradeAparecida,queestá

sendoconfeccionadopeloestilis-

taKennedyEsquezary.

Homenagem
Vozes femininaspoderosasesta-

rãoreunidashojeemumespetá-

culonasalaArianoSuassuna,no

EducaMais, emJacareí, peloDia

InternacionaldaMulher.

Palco
A13ºediçãodoMulheresShow

contacomapresençadas canto-

rasCeciliaMilitão,CeliRedondo,

Cinthia Jardim,CláudiaMuniz,

DaniCobra,ElianePescara,May-

saOhashi,MicheleAguiar, Elia-

neVieiraeZuleikaPires.Oen-

controéorganizadopelaverea-

doraRosaGaspar (PT).

Emcena
OempresárioBrunoBaroniestá

apostandoemnovasopçõescul-

turaisparaSãoJosé, trazendo

paraacidademaisduaspeças

nestemês.Umaé“PrincesaSo-

fi”,apresentadanodia21,no tea-

troUnivap.Nodiaseguinteéa

vezdoespetáculo“Aculpaédas

estrelas”,nohotelNacional Inn.

Decoração
ClaudiaBrantesestácomquase

tudoprontoparareinaugurara

BontempoemSãoJosé.A fran-

quia teránonovoespaço400m²

deshowroom.Osamigosmais

próximosquejávisitaramoespa-

çoaprovaramoambiente.O lan-

çamentoseránodia26.

Divulgação
OempresárioLuizFernandoCas-

telloparticipaneste finaldese-

manadedoisgrandeseventos.

OntemestevecomaOrquestra

CastellonoWeddingExperien-

ce, emCamposdoJordão.Coma

XplayMusic tambémmarcapre-

sençana feiraTokDezNoivas.

S
e tem uma virtude que

é exclusividade femi-

nina é a maternidade.

No Dia Internacional

da Mulher, comemorado neste

domingo, quem compartilha

detalhes da alegria de ser mãe

é a ex-atleta Fabiola Molina.

Como qualquer outra mu-

lher contemporânea, ela tem

se dedicado para dar conta de

tudo: educar a primeira filha,

ser esposa, filha, irmã, empre-

sária e ainda reservar um tem-

po para cuidar de si mesma.

“Não tem sido fácil, mas te-

nho conseguido encontrar um

equilíbrio”, disse Fabiola que

agora que seu bebê completou

dois meses, começou a levar a

pequenina em compromissos

de trabalho. “Também faço

muitas reuniões em casa. Te-

nho que acompanhar o ritmo

dela”, acrescentou a mãe.

Nesta nova etapa, ela con-

fessa que o maior desafio tem

sido dormir poucas horas por

noite, que são recompensadas

com a troca mútua de amor e

as novas descobertas.

“Como atleta sempre dormi

oito horas por noite. Agora são

cincohoraspicadas. Mas levan-

to no maior pique porque po-

der compartilhar a vida é algo

maravilhoso”, declarou.

Dia a dia. Já planejando o se-

gundo filho, que deve vir até o

final do ano, Fabiola conta que

Louise é um verdadeiro anji-

nho, por enquanto, naquela vi-

da boa de dormir e mamar.

“No começo ela mamava

bem pouco. Procurei uma con-

sultora de amamentação, ela

aprendeu direitinho”, contou.

Passar por esta e outras ex-

periências era um sonho anti-

go da ex-atleta que acredita

que as mulheres devem, sim,

experimentar a maternidade,

que, não necessariamente, pre-

cisa ser por meio de um filho.

“Se a mulher sonha em ser

mãe e tem a possibilidade, tem

que vivenciar. Mas essa é uma

questão muito pessoal porque

também respeito o projeto de

quem não opta pela maternida-

de. Conheço muita gente que

assumiu o papel de mãe doan-

do amor ao próximo em proje-

tos sociais com crianças”.

Enquanto o irmãozinho da

Louise Maria não chega, Fabio-

la continua tocando os proje-

tos pessoais e profissionais,

até ser surpreendida novamen-

te pelo dom da maternidade.

“Vamos fazer um lançamen-

to online da nova coleção es-

portiva. Acabei de receber o

catálogo, ficou lindo”. l
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DCLIQUESDASEMANA

Auzira Peinado confere novidades durante lançamento de moda Edna Souza e Rose Constantino se encontram em coquetelNayara Guimarães e Bárbara Macedo participam de evento

SERMÃE
FabiolaMolinarevela
quedesdequetevea
primeira filhapassoua
valorizarmaisavidae
tambémospais
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Pura simpatia. Fabiola Molina apresenta a filha Louise Maria. Neste data especial, elas desejam que as mulheres possam acreditar nos seus sonhos, sem perder a fé
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