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“Numa folha qualquer, desenharam um L 
amarelo. E desse momento, saíram circos, safaris, 
sonhos e muitos castelos.”
Com toda a licença poética, não era uma folha 
qualquer, mas um encontro de almas com 
personalidades completamente distintas e um 
sonho em comum: trabalhar o universo infantil. 
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Quinze anos passaram, a fachada mudou, os 
pirulitos tomaram forma. As festas cresceram, os 
balões subiram, os sorrisos tomaram conta. Festas 
aconteceram, paredes acumularam prêmios e 
os sonhos tornaram-se realidade. 

Muita coisa mudou. O cardápio foi inúmeras 
vezes adaptado, as decorações ainda mais 
elaboradas, os brinquedos modernizados e o 
espaço sempre repensado para acolher e fazer 
feliz.
O que não mudou foi a dedicação do trio de 
amigas, o serviço personalizado, a magia de 
cada momento e o sentimento de quem passa 
pelo Lollypop. Durante todos esses anos, cou 
claro que todo mundo ama fazer festa aqui!.

E nós amamos cada festa!

E se Toquinho desenhou um navio de partida, 
com algumas boas amigas vivendo de bem com 
a vida, o L ganhou complemento e se tornou o 
Lollypop, um sonho realizado com muito amor e, 
claro, festas!
Fatinha, Kity e Michele são amigas que a vida 
uniu e, entre aventuras e oportunidades 
inusitadas, guiou para o segmento de festas. 



um detalhe 
que faz a

Cintia Kuster
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Olá, a escolha do tema às vezes pode ser um 

dilema, porque algumas mamães cam em 

dúvida mesmo. Temas clássicos como circo, 

super heróis, príncipes e princesas em alguns 

casos não se encaixam no perl da família.

Então, o importante é perceber o que sua família 

e seu lhote mais gostam. Entendo que com 1 ano 

a criança não consegue escolher o seu tema, 

mas a famí l ia e amigos que o cercam 

conseguem perceber o que mais lhe atrai e isso já 

é uma dica para denir um tema.

Considerando essas anidades podem surgir 

temas inusitados, porém totalmente viáveis e 

com todo encanto que os clássicos têm. Por 

exemplo, Volta ao Mundo, Dinossauros, Piratas, 

A escolha do TEMA!!

Náutico, Floresta, Pipas e balões, Festival de 

Música, Bonequinha de Luxo, Aula de cores, 

dentre tantos outros que você mesma pode 

“criar”, basta ter criatividade!

Portanto, a escolha do tema é importante 

porque você consegue denir a paleta de cores 

e os elementos que nortearão o evento como um 

todo. Mas, uma dica importante é você criar a 

festa com os elementos que também fazem 

parte do dia a dia do seu lhote!

E por último, o que não pode faltar é muito amor, 

um bolo com velhinhas, balões (porque eu amo 

balões) e muita diversão para a criançada!

Até a próxima!

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br
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crônicas da Priscila Moura

Ele está tão grande!
Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br
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Ainda que eu não entenda bem como isso 

acontece, de repente ele está grande. Tem 

pêlos nas canelas,  calçamos a mesma 

n u m e r a ç ã o ,  d i v i d i m o s  a g a s a l h o s .

Como, se nasceu há pouco? Se ainda tenho 

guardadas, forminhas extras da festa de 5 anos e 

ainda sinto perfeitamente, seu primeiro dia de 

aula?

Volta e meia, digo bem brava "Chega dessa 

história de crescer! Eu, hein?!" E logo o abraço, 

sendo polvo e vendo o quanto ainda cabe em 

meus braços.

Quando tem um mau sonho, vai à minha cama, 

eu o acolho menininho e logo sinto seus pés 

tocarem os meus, enquanto seu cabelo roça 

meu queixo. Ele está grande.

Ao telefone, em uma mensagem de áudio ou em 

perguntas sobre a vida, reconheço meu menino. 

A voz, ainda que oscile o timbre, retrata um 

garotinho. 

Pisco e ele viaja sozinho, fala sobre meninas, 

pergunta além da origem dos bebês. Durmo,  e 

ele desaa os cachos, tem a primeira eucaristia. 

Acordo e já domina as tecnologias, liga o carro, 

coleciona medalhas, cuida da irmã com 

maestria. Ele está grande.

E  n o s  p e q u e n o s  g e s t o s ,  n o s  m e d o s  e 

insegurança, na doçura diária, no zêlo pelos 

amigos e na generosidade sem m, vejo que o 

tempo passa, mas a essência não muda.

Ele é grande.

[Todo o meu amor, gratidão e admiração a 

você, meu grande lho Francisco.]



Verão. Altas temperaturas. Ambientes com 
muitas pessoas. Comida fora de casa. Rotina 
deixada de lado. Nesta época, todo mundo 
relaxa, mas vale carmos atentos para prevenir 
as principais doenças que podem ocorrer neste 
período.
INSOLAÇÃO. Causada pela exposição direta e 
prolongada ao sol. Os sintomas mais comum são: 
mal-estar generalizado, febre alta, pele seca e 
avermelhada, falta de ar, enjoo, vômito, tontura 
e até desmaio. Pode ocorrer desidratação nos 
casos mais sérios. Como prevenir? Evitar 
exposição solar entre às 10:00 e 16:00hs e prática 
de esportes no sol, proteção solar, hidratação e 
buscar ambientes arejados e com sombra.
DESIDRATAÇÃO. Caracterizada pela perda 
excessiva de líquidos e de sais minerais do 
organismo, pelo suor, urina ou por diarréias e 
vômitos. Muito comum no nosso verão, com altas 
temperaturas e período de férias, falta de rotina, 
'esquecimento” na hidratação adequada e 
exposição prolongada ao sol.  A desidratação 
causa sede, deixa boca e os olhos ressecados e a 
pessoa pode car sem urinar e “irritada . Para 
evitar, as recomendações são: ingestão de 
líquidos , consumo de alimentos leves e frescos, 
uso de roupas leves e evitar exposição ao calor e 
sudorese excessivos. A lei é: Sombra e água 
fresca! 

INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. Nas férias comemos 
mais fora de casa e muitas vezes alimentos 
vendidos na praia, clubes e parques, em que a 
procedência nem sempre é conhecida. A 
conservação inadequada de alguns alimentos, 
a falta de higiene no preparo ou local de venda 
associados ao calor, aumenta a proliferação de 
b a c t é r i a s  e  o u t r o s  m i c r o - o r g a n i s m o s 
responsáveis pela contaminação alimentar. Os 
sintomas são: diarréia, vômitos, náuseas, dores 
de cabeça, calafrios, desidratação e febre. A 
dica principal é evitar comer alimentos sem 
procedência. Na falta de opção, evite comidas 
que contenham maionese, ovos e alimentos 
crus. Na dúvida leve de casa!
MICOSES.  Pequenas infecções de pele 
causadas pela prol i feração de fungos, 
geralmente em partes do corpo com dobras e 
que cam úmidas e quentes, condições ideias 
para a reprodução desses micro-organismos. No 
verão, temperaturas altas associados ao suor, 
além de exposição a ambientes úmidos ou 
roupas molhadas, aumentam a incidência dessa 
infecção no verão. Os principais locais do corpo 
afetados são virilhas e dedos dos pés, e causam 
coceira, vermelhidão e irritação na pele. Em 
mulheres também é comum a candidíase, 
devido ao tempo prolongado com biquínis 
molhados. Para prevenir: manter regiões de 
dobras secas e higienizadas (virilhas, dedos dos 
pés e axilas), evitar sapatos fechados e andar 
descalço em locais úmidos,  usar roupas leves e 
não compartilhar calçados e toalhas.
Férias e verão é tudo de bom! Então aproveite 
bastante sem deixar os cuidados de lado, para 
que nada estrague este momento.

9

foco na

Previna-se das doenças mais comuns no verão!

Dra. Camila Pitanga

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br


Fernanda Mappa

Bullying

Segundo pesquisa do IBGE, 31% dos adole-

scentes já foram vítimas de bullying no Brasil. Em 

cerca de 20 % dos casos, o praticante de bullying 

também é vítima.

Como identicar e atuar no caso de bullying?

Nas situações de bullying, há ao menos três 

papéis desempenhados: o de agressor, o de 

vítima e o de platéia e nas três situações a 

integração entre família e escola tem um papel 

decisivo, pois é importante que todos sejam 

encorajados a participarem ativamente da 

supervisão dos atos de bullying para que o 

agressor perceba que não tem o apoio do 

grupo.

No ambiente escolar é importante que o tema 

seja abordado nas aulas e os professores e 

demais prossionais sejam orientados no sentido 

de detectar situações e agir prontamente. 

Também é necessário investir em uma relação 

saudável e construtiva com os alunos, facilitando 

as situações de denúncia, por meio de uma 

escuta sensível. Em um estudo, 41,6% dos que 

admitiram serem alvos de agressores relataram 

não ter solicitado ajuda aos colegas, professores 

ou família.

 

10

Bullying é um tema recorrente no dia a dia dos 

prossionais da educação e da saúde. A 

importância do assunto está evidente pelo 

noticiário, que frequentemente apresenta 

tragédias resultantes de maus-tratos entre 

colegas na escola. Uma simples conversa com 

estudantes sobre situações cotidianas já pode 

mostrar a relevância do assunto.

O que é bullying? 

As diversas denições do tema têm em comum a 

indicação de que o bullying é uma intimidação 

sistemática, caracterizada por: atos de violência 

física, verbal ou psicológica; intencionalidade de 

ferir, magoar; repetição e assimetria de poder 

entre os agressores e as vítimas. 

Quais as formas mais freqüentes de bullying?

Os ataques de bullying também podem ocorrer 

também no espaço virtual. Ao propiciar o 

anonimato do agressor, a Internet acaba por 

vezes incentivando a uma maior desinibição de 

conduta e ao desrespeito à ética, tornando-se 

cenário de insultos, campanhas vexatórias, 

vazamento de imagens constrangedoras e 

outras práticas planejadas por um ou mais 

i nd iv íduos  com a  in tençã o de  a t i ng i r 

negativamente o outro. 

Entre as meninas, o mais comum é a agressão 

social, o bullying indireto; que se caracteriza por 

forçar a vítima ao isolamento social através de 

comentários espalhados entre os colegas, a 

recusa em se socializar com aquela colega 

especíca, intimidação de outras colegas que 

queiram socializar-se com a vítima, ridicul-

arização recorrente do modo de vestir, da etnia, 

religião, diculdades ou incapacidades.

Psiquiatra Infantil
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não agressivas de lidar com conitos, onde há 
cooperação e uma resolução efetiva de 
problemas, ela vai procurar transferir estas 
práticas para seu convívio social mais amplo. 
Quando, ao contrário, “o ambiente em que vive 
ensina-lhe a resolver conitos através da 
agressão e da coerção, ela aprende que o uso 
do poder é a melhor forma de resolver seus 
problemas.” (Newman, Horne e Bartolomucci, 
2000).

Referências bibliográcas
· HOOVER, J.H. & OLIVER, R.L. The Bullying 
Prevention Handbook – A guide for principals, 
teachers and counselors.  2ª ed.  Solution Tree 
Press, 2008.
· SMITH, P.K & MYRON-WILSON, R. Parenting and 
School Bullying.  Clinical Child Psychology and 
Psychiatry 1359-1045. 1998.
· SWEARER, S.M.; ESPELAGE, D.L.; NAPOLITANO, 
S.A. Bullying Prevention & Intervention – Realistic 
Strategies for Schools.  The Guilford Press, NY.  
2009. 2009.

Fernanda Mappa
fernanda@fernandamappa.com.br 
www.fernandamappa.com.br

Como a escola e a família podem agir?
É importante que, do ponto de vista institucional, 
a escola tenha limites muito claros e ações muito 
a s s e r t i v a s  n o  c o m b a t e  a o  b u l l y i n g , 
caracterizando uma política para o tema. O 
agressor deve ter certeza que não passará 
impune. A certeza de impunidade entre os alunos 
autores de bullying, foi conrmada em um estudo 
em que 51,8% dos agressores armaram que 
nunca receberam nenhum tipo de orientação ou 
advertência por seus atos. 
A família é outro pilar essencial na construção de 
mecanismos de defesa contra bul ly ing. 
Estabelecer um canal aberto com nossos lhos é 
de suma importância. Escutar fatos da sua rotina 
escolar, estimular e até mesmo encorajá-los a 
falar de suas vivências, inclusive as situações 
desconfortáveis passadas por eles ou por 
colegas é uma dica valiosa que precisa ser 
exercitada a cada dia.

Como a sociedade de uma maneira ampla pode 
contribuir para que essa prática deixe de existir?
A violência é um comportamento que pode ser 
assimilado e a fonte primária de um aprendizado 
precoce é o ambiente familiar. Quando a família 
e o ambiente social ensinam à criança, formas 



O mundo é das crianças e em nenhum tempo da 
histór ia da humanidade elas foram tão 
idealizadas, estimuladas, enaltecidas e cuidadas 
quanto nas últimas décadas. A família é 
convocada a todo momento a garantir que as 
necessidades emocionais, espirituais, físicas, 
sociais e educacionais de seus lhos sejam 
atendidas a todo o momento. 

Numa sociedade em que o número de lhos caiu 
drasticamente, cada criança é demandada a 
se r ,  desde os  p r ime i ros  anos  de  v ida , 
independente, consciente e gentil; a praticar 
esportes eximiamente; estar alfabetizada em 
dois idiomas ao menos  saber , antes dos 6 anos;
aos 3 anos dividir os brinquedos com o demais; 
comportar-se impecavelmente em ambientes 
sociais antes dos 8 anos; entre tantos outros 
atributos que jamais deviam ser evocados e 
esperados na infância.

Os pais e mães estão muitíssimo preocupados 
com o desenvolvimento adequado dos lhos. Em 
muitas casas, a alimentação é orgânica, as 
crianças estão livres de vacinas, frequentam as 
creches a partir dos 6 meses de idade, algumas 
em período integral, e acompanham seus pais 
em todos, absolutamente todos os eventos 
sociais, desde as festinhas dos amigos – me 
pergunto: quem forja as amizades, os pais ou os 
bebês de 6 meses? –, bem como as festas para as 
quais os pais ou responsáveis são convidados.

Estamos diante de uma geração de crianças 

que nada perde, a que nada falta, que tudo 

acessa, tudo alcança, muito, muito, muito cedo. 

E os pais, na ânsia de promover aos seus lhos, 

tudo, absolutamente tudo o que não tiveram, 

criam uma anarquia familiar em que a criança – 

que, é claro, deve ser protegida, estimulada, 

educada, cuidada – é negligenciada no que é 

mai s  caro  para a  in fânc ia ,  é  expos ta 

precocemente às innitas possibilidades de 

experiências que frequentar o universo adulto 

impõe.

Sim, há lugares, situações e principalmente 

objetos aos quais as crianças não deveriam ter 

acesso. Pelo menos enquanto são crianças. 

Cabe a uma criança usufruir dos banhos de 

chuva, da casa da avó, das férias com os primos, 

do ralar de joelho, do ócio, do tédio, do não ter, 

do não ser. Pois tudo isso é ingrediente para a 

máquina de sonhos que utilizamos para nos 

projetar para o futuro. 

Q u a n d o  o s  p a i s  v i a j a m  s e m  o s   l h o s , 

eventualmente, as crianças podem sentir 

saudades, ou seja, não estar lá; quando vão a 

um restaurante onde não precisam atender a 

todo o momento os caprichos típicos da idade, o 

pequeno pode imaginar o que estariam fazendo 

sem ele e com isso ir, aos poucos, conquistando 

seu desejo de autonomia.

Esse é o ponto: poder imaginar o que os adultos 

fazem enquanto as crianças não estão por perto. 

Dançam, bebem, namoram? Sim, sim, mas, 

acima de tudo, podem ser, por algumas horas, 

apenas adultos. Enquanto isso, as crianças, em 

outro endereço, podem ser, ao menos por 

algumas horas, livres.
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Criança não entra!

Bianca Martins

Psicóloga 
@infans_es
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Marcella Rosa

Modo de fazer

4 xícaras de trigo

2 colheres de sopa de óleo

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de café de sal

3 ovos

1 copo de leite

1 colher de sopa bem cheia de fermento 

para pão, dissolvido no leite.

* comprar o fermento em padaria

1 xícara de açúcar

3 colheres de sopa de manteiga

Canela à gosto

 marcellacalmonrosa@gmail.com

Pão estrela

Ingredientes

Misturar o fermento no leite morno. Acrescentar o 

trigo, os ovos, o açúcar, o óleo e o sal.  Trabalhar 

a massa com as mãos, sovar bastante até que  a 

massa que leve.

Divida a massa em duas partes. Abra cada 

massa separadamente, passe o glacê feito com 

açúcar, manteiga e canela.

Enrole como rocambole e corte os toquinhos de 

massa, acomode-os na forma redonda de 

buraco no meio e deixe descansar até crescer.

Mais ou menos 1 hora.

Assar em forno pré-aquecido à 180 graus.

Quando estiver assado passar uma caldinha 

feita com açúcar e água.

Recheio

Variações de recheio:

Maças cortadas namente, manteiga, açúcar, 

canela e nozes.

Fazer o mesmo glacê da receita anterior, na hora 

de enrolar, acrescentar as fatias de maçãs e 

nozes.



14

Passatempo do

Jogo 
dos 7 
erros



Ana Amélia Zanoni

mimosescrap@gmail.com
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Oi gente! A coluna dessa vez vem comemorar os 

15 anos dessa deliciosa história do Buffet 

Lollypop! Todo mundo adora fazer festa aqui, 

não é mesmo? Mas já pararam para pensar em 

tudo o que acontece para as festas serem esse 

sucesso todo? Pois é... acontecem por aqui 

cerca de 300 festas por ano! Quase todo dia é 

dia de festa, e a gente adora! E para tudo 

funcionar bem direitinho contamos com uma 

equipe maravilhosa e super bem treinada! Nas 

festas convencionais, são envolvidos 20 

funcionários, e nas festas menores, como as  

escolares e a Lolly, 14 pessoas cam à disposição 

para transformar os sonhos dos nossos clientes em 

realidades deliciosas! Toda a equipe mantém o 

buffet em funcionamento por 16 horas diárias, 

divididos em dois turnos, para que os clientes 

nunca quem sem o atendimento que 

merecem.

Agora pensem em uma delícia? São produzidos 

na cozinha do Lolly aproximadamente 120.000 

docinhos por ano! Loucura não é mesmo!?

Mas aposto que todos gostariam de participar 

dessa loucura , rsrs...
O número de festas de meninos e meninas é bem 
equi l ibrado, e gi ra em torno de 24.000 
convidados por ano, que se divertem com as

 recreadoras e os brinquedos por aqui!Também 
acontecem as festas de adulto, em sua maioria 
as confraternizações de empresas e aulas da 
saudade das faculdades.
Já passaram por aqui também algumas festas 
bem diferentes das tradicionais! Além de uma 
micareta super animada, certa vez, uma 
decoradora transformou o Lolly em uma 
verdadeira selva... e isso foi maravilhoso, anal, 
festa e novidade é com o Lollypop mesmo! Até 
casamento já rolou por aqui!
Enm, o Lollypop e sua equipe, está aqui para 
abraçar as mais diversas ideias e realizar os 
maiores  sonhos dos seus clientes da melhor 
forma possível, e que isso aconteça por mais 15 
anos ... e mais 15 anos ... e mais 15 ....
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Isabella Castro

Pantacourt, a calça do verão.

Vocês já perceberam como a calça pantacourt 

veio pra car? A princípio ela causou estranheza. 

E não é pra menos, ela corta a silhueta no meio 

da perna, e pode dar a impressão de que somos 

mais baixas. E proporção ao vestir é assunto sério! 

Se a gente não prestar atenção, não se 

conhecer e não souber o que valoriza o nosso 

corpo, pode dar ruim mesmo. Mas a pantacourt 

é uma calça que tem suas vantagens. Não é à 

toa que faz esse sucesso todo. Mais larguinha no 

corpo, ela disfarça o quadril, se tiver cintura mais 

alta ajuda a alongar e isso compensa o 

comprimento mais curto. Se for usada com salto, 

ca melhor ainda para as mulheres mais baixas. 

Se tiver listras na vertical, ai que alonga mesmo. 

Fora que é uma calça fresca pro nosso clima 

tropical. E a moda é assim mesmo. A gente vai 

vendo tanto uma tendência nas vitrines e nas 

ruas, que mesmo  o que a gente jurava que não 

ia usar... a gente usa e ainda passa a amar! Se 

souber como usar e valorizar o corpo que tem, 

ca melhor ainda.

Jornalista com 
especialização em moda
@isabellafcastro



Michele Camargo
super

Aprender a programar
também pode ser divertido! 
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A Happy Code, escola de tecnologia e inovação 
com 100 unidades no Brasil e em Portugal, 
chegou a Vitór ia oferecendo cursos de 
programação, robótica, desenvolvimento de 
aplicativos e artes digitais para crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos com a proposta de 
ensinar tecnologia com muita diversão e 
aprendizado prático.
Os responsáveis pela unidade de Vitória são 
Carolina e Rafael Ferraço, que depois de seis 
anos morando no exterior, onde Rafael atuou em 
grandes empresas como gerente de projetos, 
eles retornaram a Vitória e procuraram uma 
atividade relacionada à área de formação do 
casal: Rafael, formado em TI, e Carolina, formada 
em Administração de Empresas. Com duas lhas 
em idade escolar, não foi difícil se apaixonar pelo 
projeto da Happy Code. "Não se trata apenas de 
ensinar a programar. Os resultados dos cursos 
podem ser observados de várias formas: na 
lógica de raciocínio, no processo de tomada de 
decisão e na construção do pensamento das 
crianças e adolescentes. Eles aprendem 
brincando e este processo auxilia na formação 
do estudante para o resto da vida", diz Rafael 
Ferraço.
Por meio do método STEAM, que integra ciência, 
tecnologia, engenharia, artes e matemática, 
que estimulam a curiosidade e a conança dos 
aprendizes, a Happy Code oferece uma variada 
grade de cursos regulares. Todos os cursos foram 
desenvolvidos com intuito de apresentar o 
mundo da criação de tecnologia de maneira 
simples e descomplicada. Em janeiro irão 
oferecer cursos de férias e as matrículas para 
cursos regulares de 2018 já estão abertas!
Tel: (27) 3025-1122| 
cel/whatsapp (27) 99229-2903
vitoria@happycode.com.br




