INSPIRAÇÃO

Tudo começou em 2008
— o meu primeiro filho
tinha 5 meses e eu
participava de um
grupo de discussão online
sobre questões ligadas à maternidade. Certo dia, desabafei com algumas integrantes
que sentia falta de ir ao cinema, o meu programa favorito.
Muitas também se lamentaram
até que uma delas lançou um desafio: ‘Por que não vamos ao cinema
com os nossos bebês?’. A ideia parecia complicada, mas me atraiu.
Organizei o primeiro encontro de
mães num cinema da região central de São Paulo. Eu e outras dez
mulheres invadimos a sala com as
crianças. Assistimos ao filme Juno
(2007) e, apesar dos temores, os
pequenos dormiram e a sessão foi
tranquila. A experiência foi tão positiva que tornamos esse encontro
semanal, durante seis meses, até
percebermos que dava para fazer
algo mais organizado. Então, eu
e uma amiga, a Taís Viana, apresentamos o projeto a uma rede
de cinemas. A ideia era oferecer
sessões especias para mães e os
seus filhos. Para isso, a sala teria
trocadores à disposição, algumas
luzes acesas, som mais baixo e arcondicionado ameno. O pessoal do
cinema foi muito receptivo! Duas
semanas depois aconteceu o lançamento: uma linda sessão com
50 famílias e os seus bebês. Nascia
a Associação Cinematerna! Hoje,
estamos em 30 cidades de 14 esta-

Toda mulher merece
momentos de lazer e
convívio social. Pensando
nisso, a administradora
Irene Nagashima fundou o
Cinematerna — sessões de
cinema para mães e bebês
de até 18 meses

Irene 42 anos (à di
projeto qu, de
e z sucesso emr.)3, cr0iou o
junto cojám fa
a amiga Taís (à esq.cid)ades
dos. São 67 sessões mensais, com a
preocupação de acolher mães, pais
e acompanhantes da melhor forma
e deixar os bebês confortáveis. A
temática dos filmes é adulta e os
valores praticados são os mesmos
das sessões convencionais. Sempre fazemos um bate-papo após
a exibição, para que as mulheres
compartilhem experiências desse
período tão especial da vida que são
os primeiros meses com um bebê.”
Para participar, basta ir a uma das
sessões agendadas (a programação está
no site cinematerna.org.br). Lá, você
também faz um cadastro para receber as
enquetes e votar nos filmes que quer ver.

Você tem uma história interessante de superação? Então, partilhe as suas
experiências e desafios com a gente no site www.revistamaxima.com.br

38 revistamaxima.com.br

OUTUBRO 2013

Momento

de equilíbrio

“O passado não pode ser
mudado, mas decidimos
o presente aqui e agora.”
Allan Percy, coach americano especialista em
desenvolvimento pessoal e autor do livro Tudo
É Possível (Ed. Sextante, R$ 19,90)

Harmonia total

A saúde é o nosso bem mais
precioso. Por isso, além de cuidar
do corpo e da mente, que tal
equilibrar as energias da sua casa
para conquistar uma vida ainda mais
saudável? A consultora de Feng
Shui* Mariangela Pagano (SP) dá
as dicas. “O importante para atrair
a saúde é a circulação da energia.
Se você precisa desviar dos móveis
para passar, é melhor repensar o
espaço”, ensina. Outra
recomendação: no
quarto, posicione a
cama de modo que
os pés não fiquem
voltados para a porta.

Amigos para sempre

Na tentativa de retomar a sua vida
após um divórcio, Teresa adota um
cão da raça beagle, mas logo descobre que ele tem um tumor maligno.
Decidida a fazer tudo o que estava
ao seu alcance pelo amigo, Teresa se
surpreende novamente: é diagnosticada com câncer de mama. O livro
relata a parceria da dupla, o amor
incondicional dos cães pelos seus
donos e, por fim,
conta como os dois
venceram a doença
e formaram uma
família muito feliz.
Os Cães Nunca
Deixam de Amar,
Teresa Rhyne
(Ed. Universo dos
Livros, R$ 34,90)

* TÉCNICA CHINESA DE HARMONIZAÇÃO DE AMBIENTES. FOTO IRENE, ARQUIVO PESSOAL;
LIVRO, DIVULGAÇÃO; ILUSTRAÇÃO NATASHA WEISSENBORN. PREÇOS PESQUISADOS EM AGOSTO, SUJEITOS A ALTERAÇÃO. CONFIRME NA LOJA ANTES DE COMPRAR

Mamãe também
tem vez!

