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COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES

A ARTE FEMININA DE SER MAMÃE

S

e tem uma virtude que
é exclusividade feminina 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 mulher contemporânea, ela tem
se dedicado para dar conta de
tudo: educar a primeira filha,
ser esposa, filha, irmã, empresária e ainda reservar um tempo para cuidar de si mesma.
“Não tem sido fácil, mas tenho 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. Tenho que acompanhar o ritmo
dela”, acrescentou a mãe.
Nesta nova etapa, ela confessa 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
cinco horas picadas. Mas levanto no maior pique porque poder 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 anjinho, por enquanto, naquela vida boa de dormir e mamar.
“No começo ela mamava
bem pouco. Procurei uma consultora de amamentação, ela
aprendeu direitinho”, contou.
Passar por esta e outras experiências era um sonho antigo da ex-atleta que acredita
que as mulheres devem, sim,
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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

SER MÃE
Fabiola Molina revela
que desde que teve a
primeira filha passou a
valorizar mais a vida e
também os pais

experimentar a maternidade,
que, não necessariamente, precisa 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 maternidade. Conheço muita gente que
assumiu o papel de mãe doando amor ao próximo em projetos sociais com crianças”.
Enquanto o irmãozinho da

Louise Maria não chega, Fabiola continua tocando os projetos pessoais e profissionais,
até ser surpreendida novamente pelo dom da maternidade.
“Vamos fazer um lançamento online da nova coleção es-

portiva. Acabei de receber o
catálogo, ficou lindo”. l
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Nayara Guimarães e Bárbara Macedo participam de evento

Arte
A designer Ana Baccaro prepara
uma exposição que será inaugurada no próximo dia 26, no CenterVale, em São José. A mostra
vai reunir mais de 20 pinturas
digitais criadas pela artista.

Mantiqueira
O time de autores que chegam a
São Francisco Xavier no mês de
abril, para participar do Festival
da Mantiqueira, começa a ser
confirmado. Entre escritores
consagrados da literatura contemporânea estão Fabrício Car-

pinejar, Luiz Henrique Pellanda
e Cidinha da Silva. O trio participa da mesa “A Crônica para
Além do Cotidiano”.

São Chico
Neste encontro, Fabrício Carpinejar, Luiz Henrique Pellanda e
Cidinha da Silva vão discutir a
popularidade da crônica que se
transformou em um instrumento eficaz de comentário sobre a
realidade imediata.

Torcida
A comerciante Elisângela Souza

Auzira Peinado confere novidades durante lançamento de moda

está radiante pela conquista da
filha Deborah, de 6 anos, que é
única representante do Vale na
final do concurso Miss Beleza
Brasileira Infantil e Juvenil. A
família é de Pindamonhangaba.

Homenagem

Passarela

Palco

A modelo mirim vai disputar o
título nacional com mais oito
meninas, de 4 a 7 anos, em julho.
Na ocasião, Deborah vai usar um
traje típico, inspirado em Nossa
Senhora de Aparecida, que está
sendo confeccionado pelo estilista Kennedy Esquezary.

A 13º edição do Mulheres Show
conta com a presença das cantoras Cecilia Militão, Celi Redondo,
Cinthia Jardim, Cláudia Muniz,
Dani Cobra, Eliane Pescara, Maysa Ohashi, Michele Aguiar, Eliane Vieira e Zuleika Pires. O encontro é organizado pela verea-

Vozes femininas poderosas estarão reunidas hoje em um espetáculo na sala Ariano Suassuna, no
EducaMais, em Jacareí, pelo Dia
Internacional da Mulher.
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Edna Souza e Rose Constantino se encontram em coquetel

dora Rosa Gaspar (PT).

Em cena
O empresário Bruno Baroni está
apostando em novas opções culturais para São José, trazendo
para a cidade mais duas peças
neste mês. Uma é “Princesa Sofi”, apresentada no dia 21, no teatro Univap. No dia seguinte é a
vez do espetáculo “A culpa é das
estrelas”, no hotel Nacional Inn.

Decoração
Claudia Brantes está com quase
tudo pronto para reinaugurar a

Bontempo em São José. A franquia terá no novo espaço 400m²
de showroom. Os amigos mais
próximos que já visitaram o espaço aprovaram o ambiente. O lançamento será no dia 26.

Divulgação
O empresário Luiz Fernando Castello participa neste final de semana de dois grandes eventos.
Ontem esteve com a Orquestra
Castello no Wedding Experience, em Campos do Jordão. Com a
Xplay Music também marca presença na feira Tok Dez Noivas.

