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 Esta é a segunda edição da Revista do Lollypop e com muita alegria estamos 
comemorando o surgimento de novas colunas. Um conteúdo muito interessante, vin-
do de encontro às curiosidades dos papais e mamães. Falando em curiosidade, a 
coluna que leva este nome está o máximo. 
 Você, nosso leitor, vai poder curtir matérias sobre o uso de aparelho 
ortodôntico, como arrumar a mesa de doces, a alegria da maternidade, como se ves-
tir para se sentir bem, yoga, como traduzir uma febre, depressão infantil e até dicas 
super interessantes que podem te ajudar no seu dia a dia. E ainda uma receita para 
a família toda se deliciar!
 Lembrando que quem quiser abrir um negócio de sucesso, agora pode ser 
um Lolly Franqueado! Busque mais informações no site: www.lollypop.com.br
 Curtam a leitura e colaborem com nossas próximas edições, dando dicas de 
matérias e sugestões de melhorias. Vamos adorar!

Michele Carasso
Editora responsável
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Qual o momento certo para usar 
aparelho ortodôntico em crianças?

Fo
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O que devemos observar?

 Quando o assunto é o uso de apa-
relho na infância, provavelmente a dúvida 
mais comum entre os pais é se não é muito 
cedo para intervir. Muitos acreditam que 
não se deve iniciar o tratamento até que 
todos os dentes de leite (decíduos) já ten-
ham sido substituídos por permanentes, 
mas há tratamentos que produzem resul-
tados melhores se realizados logo cedo. É 
neste momento que pode ser detectado 
algum problema que precise ser tratado 
antes de se completar o desenvolvimento 
total dos ossos da face e da oclusão (termo 
relacionado à arcada dentária e à mordida), 
alcançando resultados que não seriam pos-
síveis após o término da fase de crescimen-
to.

Os vilões

 Os principais causadores da neces-
sidade de uso de aparelhos ortodônticos 
na infância são hábitos como chupar dedo, 
chupeta ou roer unhas por longos períodos, 
além de problemas respiratórios, que po-
dem levar a deformidades ósseas e posicio-
namento dentário inadequado, que podem 
afetar a autoestima da criança e motivar o 
bullyng.

Tipos de aparelho

 Existem diferentes tipos de apa-
relhos ortodônticos. Os mais usados por 

crianças menores são os aparelhos preven-
tivos e interceptativos que, como o nome já 
diz, previnem e/ou interceptam problemas 
dentais ou ósseos. Já os aparelhos fixos, 
com braquetes, salvo alguns casos espe-
cíficos, são indicados no início da dentição 
permanente.

É importante a avaliação!

 Apesar de o tratamento em idade 
precoce produzir modificações significativas 
para a maioria das crianças, uma consulta 
de avaliação é suficiente para determinar se 
há a necessidade e, se houver, a época ade-
quada para um tratamento ortodôntico. Por 
isso é importante se alertar para o fato de 
que a decisão pela intervenção deve partir 
sempre do ortodontista que atende a cri-
ança para que seja feita com muito cuidado 
a fim de não comprometer a formação das 
raízes e a erupção dos dentes permanentes.

Karin Tonini Hosken
Especialista em Ortodontia

CRO- ES 3445
karin.tonini@gmail.com

Karin Tonini Hosken
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O querido
BRIGADEIRO!

 Hoje vamos abordar o tema dos 
doces da mesa principal de um aniversário 
infantil! Tão importante quanto a decora-
ção, os doces que irão compor essa mesa 
serão vistos e fotografados por todos da 
festa e servirão como “fundo” para as prin-
cipais fotos do evento! Então é hora de ca-
prichar!
 Quando a mãe pensa na mesa do 
cenário principal ou mesa de doces, como 
vou chamar, sempre quer uma mesa cheia, 
bonita e com enfeites que remetam ao 
tema. Nesta mesa sempre sugiro flores, que 
dão vida e um frescor a mais!
 Por onde começar? Quantos doces 
devo encomendar? Quais tipos? Para um 
evento com 100 pessoas sugiro uma quan-
tidade de 5 vezes o número de convidados. 
Essa quantidade de “itens” da mesa princi-
pal não se refere somente aos doces, mas 
também os itens de papelaria personaliza-
da! Porém, hoje vou me ater a orientar so-
bre os doces!
 Para que a mesa de doces fique 

bonita, você pode e deve investir em doces 
personalizados do tema, como por exemplo: 
cakepop, cupcake, doces personalizados e/
ou modelados, fudges, pirulitos, cookies.  
Sempre coloco nas mesas que decoro o 
queridinho por todo mundo, o BRIGADEI-
RO! Ele deve estar nas mesas de aniversá-
rio ao alcance das crianças, seja o tradicio-
nal, o pif-paf colorido ou o gourmet!  
Para você renovar o bom e velho brigadeiro, 
sugiro que encomende forminhas de tecido 
na cor da festa! Mas, lembre-se sempre de 
optar por uma cor suave, pois assim ficarão 
mais delicados na mesa!
 
 Beijos e boa festa!
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nascimento é preciso
 Festejar o nascimento  é um cos-
tume arraigado em nossa tradição. Obvia-
mente porque é uma verdadeira felicidade 
receber  um filho, um neto, um sobrinho, o 
herdeiro de um amigo. Além do mais, reno-
vamos a nossa esperança pessoal ao con-
vivermos com um ser tão puro, imaculado 
ainda. Mas também, porque a chegada de 
um bebê evidencia a perpetuação de nossa 
espécie. Tanto maior a expectativa quanto 
maior o planejamento, as dificuldades que 
foram superadas, o tempo da espera. A bem 
da verdade, parto e nascimento despertam 
a curiosidade e mexem com o imaginário de 
todos.
 Quem não admira o ventre de uma 
grávida, quem não deseja acariciar ou sim-
plesmente conversar algumas palavras com 
esta mulher? Saber o sexo, de quantos me-
ses está... Quem não se encanta com um 
bebezinho e não faz uma sucessão de per-
guntas para seus pais? Parece que ficamos 
fascinados. Talvez seja pelos mistérios que a 
vida evoca!
 Se por um lado gestar e nascer 
importam à coletividade, por outro repre-
sentam preciosidades para a família, assim 
como para o indivíduo. Gravidez, parto e 
nascimento como experiências emocionais, 
ou afetivas, são eventos singulares que mar-
cam profundamente. As marcas da gestação 
e do nascimento acompanharão a pessoa 
para o resto de sua vida de forma inexorá-
vel. Apesar de não serem lembrados, todos 
os eventos das fases fetal e perinatal perma-
necem registradas, portanto presentes em 
nosso psiquismo, de certa forma influindo 

em nossas ações presentes. Esta relação é 
tão forte que a psicanálise identifica justa-
mente na infância, até mesmo nas suas eta-
pas mais precoces, a origem de inúmeros 
sentimentos conflitantes. Quanto à mulher, 
sabemos que o parto frequentemente é 
mencionado como a experiência mais for-
te, mais intensa, mais marcante. Esperado 
ansiosamente, calculado, preparado, dese-
jado: é o ponto culminante de um projeto 
pessoal de maternidade, acalentado desde 
as idades mais tenras. 
  
  
  
  
  
  
  
 Torna-se óbvio, portanto, que os 
cuidados recebidos nesta fase impactam 
profundamente os participantes desta aven-
tura. Como omitir as necessidades pessoais 
em momentos tão intensos, desafiadores 
e caros? Como não prestigiar as emoções, 
como não individualizar a atenção, os cuida-
dos, respeitando a diversidade humana e as 
singularidades de cada ser? O bebê, a mãe, 
o pai, a família! A família extensa, os amigos, 
a sociedade, todos vão refletir no seu coti-
diano os sentimentos experimentados no 
mágico momento do parto, do nascimento. 
Visto por este ângulo, valorizar este início da 
vida é uma atitude relevante para a socieda-
de como um todo. Se, por um lado a finitu-
de nos qualifica como humanos, humanizar 
parto e nascimento, por sua vez, plenifica 
nossa condição elevando-nos aos patama-
res mais doces do amor.

Paulo Batistuta Novaes
Obstetra Ginecologista - CECON

Dr. Paulo Batistuta Novaes

“Quem não se encanta com um bebezi-
nho e não faz uma sucessão de perguntas 
para seus pais? Parece que ficamos fasci-
nados. Talvez seja pelos mistérios que a 
vida evoca!”
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ESTILO PESSOAL: 
A importância de vestir o que se ama

 
 Hoje vou compartilhar com vocês 
um pouco do que a prendi sobre estilo. Não 
o meu, mas o de todas nós. Quando falamos 
em “estilo”, tratamos de algo muito pessoal 
e particular. Entretanto, algumas percep-
ções podem ser adotadas por todas nós na 
hora de buscar o nosso estilo próprio, que 
nunca deixa de envolver a nossa personali-
dade. 
 É importante saber que, descobrir 
o seu próprio estilo é descobrir você mes-
ma. Todas nós passamos por fases e perío-
dos diferentes, e mudamos de opinião em 
um piscar de olhos quando trata-se de uma 
nova tendência. Mas falo do estilo próprio, 
que faz você se sentir bem todos os dias e 
em todos os lugares. 
 Toda mulher deve ter uma marca, 
uma característica única que fale sobre ela. 
Para isso, precisamos nos envolver num pro-
cesso criativo todos os dias, nos renovando 
e  aprendendo sempre. Neste processo não 
existem regras, além daquelas que você 
pode criar. Muitas meninas fazem de tudo 
para chamarem a  atenção ou parecerem 
estilosas, enquanto o mais interessante são 
os toques simples e pessoais que cada uma 
pode adicionar à sua produção.
 Quando escolhemos peças ou 
acessórios que dizem algo sobre nós mes-
mas, os usamos com tamanha personalida-
de que acabamos criando uma identidade 

própria para o nosso “look”. Vamos tomar 
como exemplo algumas moças que revo-
lucionaram o universo fashion, como Coco 
Chanel e Audrey Hepburn.
 Sempre que avistarmos um “little 
black dress” combinado com pérolas virá 
em nossa mente a imagem da bela Audrey 
Hepburn e toda a sua delicadeza e elegân-
cia. Já Mademoiselle Chanel conseguiu criar 
um império e eternizar seu nome no mundo 
na moda... é claro que não lhe faltou auto-
confiança e originalidade. 

O segredo é simples

 O segredo está em vestir o que 
você ama. Uma vez que nos conhecemos o 
suficiente para definir nosso próprio estilo, 
tudo o que vestir mostrará um destaque es-
pecial. Encontrar o seu estilo pessoal signi-
fica se sentir bem sempre que sair de casa e 
saber que você está linda antes que alguém 
precise lhe dizer isso. Ainda mais importan-
te é não se importar, caso alguém não goste 
da maneira com que você  se veste. 
 A moda deve ser agradável, diver-
tida e despretensiosa. Quando você abrir a 
mente para novas tentativas e explorar to-
das as faces do seu próprio estilo,  descobri-
rá que tudo não passa de uma brincadeira. 
Não existe nada melhor do que sentir-se 
bem com você mesma, e vestir-se de quem 
você é. 

Luisa Meirelles é consultora de moda e 
estilo e blogueira

contato@luisameirelles.com

Luisa Meirelles

P r o m o ç ã o  d e  S a ú d e+P r e v e n ç ã o+ D i a g n ó s t i c o  
P r e c o c e + T r a t a m e n t o  

P e r s o n a l i z a d o

S o r r i s o s  B o n i t o s  e  S a u d á v e i s=
O D O N T O P E D I A T R I A

Centro Médico Odontológico Shopping Vitória 
Av. Américo Buaiz | 200 | Galeria Enseada | 3 piso | Loja D18 | Enseada do Suá | Vitória | ES | (27) 3182-1070
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e a qualidade de vida

 O Hatha Yoga é uma das modali-
dades mais antigas e tradicionais do Yoga, 
que consiste na prática de posturas físicas, 
exercícios respiratórios e relaxamento. As 
posturas são os ásanas, que trabalham to-
dos os órgãos internos, o sistema glandular, 
nervos, músculos e assim favorecem a saú-
de, de dentro para fora. 
 Outra característica marcante da 
prática dos ásanas é desintoxicar, pois tem 
um grande poder de limpeza interna. Mas-
sageia os órgãos e purifica todo o corpo. 
Assim é uma prática física muito saudável, 
desde que feita com harmonia e bom senso.
 Após uma boa seqüência de ása-
nas (posturas), o praticante vai para o “YO-
GANIDRA”, que é o relaxamento profundo. 
Nesse momento, o ideal é estar atento aos 
comandos do professor e não dormir. YOGA-
NIDRA consiste num descanso restaurador, 
que pode  variar de uns 10 a 15 minutos. O 
yoganidra bem feito, pode se comparar até 
com uma noite de sono. 

 E depois vem o PRANAYAMA  (exer-
cícios respiratórios). O iniciante tem contato 
com respirações bem simples, que ajudam 
muito na vitalidade física e na saúde do cor-
po, energizando, purificando e oxigenando 
mais o sistema. Favorece muito o bem estar 
emocional e mental. Também na prática das 
posturas do yoga, a respiração está muito 
presente. 

 Vamos também falar um pouqui-
nho dos mantras (MANTRA : man = mente 
e tra = estabilizar/harmonizar). É o poder do 
som, que ajuda a levar a mente do pratican-
te à uma condição mais serena, favorecendo 
um estado mental mais estável e tranquilo.
Assim o aluno fica mais apto a desenvolver 
toda a prática com mais concentração. O 
mantra tem vários outros efeitos benéficos. 
 O yoga ensina que todo o univer-
so nasceu do som cósmico, que deu origem 
a partículas atômicas, portanto o som é a 
maior força do universo.  No início de toda 
prática de yoga é feito o mantra “OM” três 
vezes. Esse mantra é a raiz de todos os sons 
do universo.
 Podemos destacar ainda outra 
grande prática de yoga que é o KARMA 
YOGA - yoga da reta ação, onde treinamos 
a prática das ações desprovidas de egoísmo. 
Ações em prol do bem comum, sem esperar 
nada em troca. É um belo yoga, o yoga “do 
servir”, que favorece muito nossa evolução.
 A prática regular e disciplinada do 
yoga é de grande benefício para diminuir 
o estresse e promover o equilíbrio físico, 
emocional e mental. Favorece também o 
aumento do contentamento de viver.
 O yoga ensina que o verdadeiro 
EU de todos nós é sempre paz, contenta-
mento, serenidade e sabedoria. Portanto é 
uma ajuda muito eficaz para o caminho do 
autoconhecimento, percepção da realidade 
cósmica e divina que brilha no templo do 
coração.

Govinda Alexandre Moretto 
Núcleo Ananda - Yoga Integral

(27) 99278-2473
govinda.moretto@gmail.com

Govinda Alexandre Moretto 
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alerta e é o motivo mais freqüente das 
consultas pediátricas em pronto-atendi-
mentos ou chamadas telefônicas em con-
sultórios particulares. As infecções de vias 
aéreas superiores (IVAS) se constituem 
como um dos problemas de saúde mais 
frequentes nas crianças, particularmente 
entre as menores de cinco anos, portanto 
uma das principais causas da febre. Esti-
ma-se que nesta fase pode ocorrer de 4 a 
14 episódios de IVAS por ano e que, em-
bora a grande maioria desses eventos seja 
causada por vírus, em torno da metade 
deles são tratados equivocadamente com 
antibióticos.

O que é febre?

 É a elevação da temperatura do 
corpo além dos valores normais para o 
indivíduo que, normalmente, varia entre 
36° C a 37,2° C, de acordo com alguns fa-
tores conhecidos, tais como: 
 - Ciclo circadiano: a temperatura 

do corpo é mais baixa pela madrugada 
e no início da manhã e máxima no fim 
da tarde;
 - Idade: o lactante apresenta 
uma temperatura normal maior que a 
do adulto;
 - Sexo: no sexo feminino a tem-
peratura é mais elevada e se altera 
com o ciclo menstrual;

 - Atividade física intensa 
e temperatura ambiental eleva-
da podem acarretar aumento de 
temperatura.
 - Local de medição: a 
tempera tura retal é maior do 

que a bucal e esta maior que a axilar.
 Um dos primeiros cuidados a 
serem tomados, nos casos de elevação 
de temperatura, é fazer o diagnóstico di-
ferencial entre febre e hipertermia para 
aplicação de condutas mais adequadas. 
A febre é comandada por um centro ter-
morregulador localizado no hipotálamo 
e, na maioria das vezes, é a primeira ma-
nifestação de inúmeros processos virais 
comuns na infância. A hipertermia é um 
aumento da produção ou diminuição da 
perda de calor, causada por excesso de 
exercício físico, calor ambiental, excesso 
de agasalho e baixa oferta de líquidos.  

A febre é um amigo ou inimigo 
do organismo?

 Tendo em vista as evidências que 
a febre representa, uma resposta orgânica 
que favorece os mecanismos de defesa do 
organismo, sugere-se, então, que repre-
sente efeito benéfico decorrente do me-
canismo de resistência do organismo a in-
fecções. Dentre estes efeitos ressaltamos: 
aceleração da migração dos leucócitos 
para onde está ocorrendo a inflamação; 
estimulação da transformação de linfó-
citos visando a produção de anticorpos; 
alteração do metabolismo do ferro retar-
dando a multiplicação bacteriana, etc. 
 Um grande receio dos pais é a 
convulsão febril, a qual depende de uma 
pré-disposição genética e hoje se acredita 
que o fator desencadeante está mais rela-
cionado à velocidade do aumento da tem-
peratura do que à magnitude da febre. Fe-
lizmente, a convulsão por febre é benigna, 
ou seja, não lesiona o Sistema Nervoso 

Com Dra. Vera Machado

Febre é danosa ou 
benéfica ao organismo?
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Central e atinge cerca de 3 a 5% de uma população 
de crianças saudáveis na faixa etária de 6 meses a 5 
anos. 
 Não existem evidências clínicas de que a 
magnitude da febre (alta ou baixa) tenha qualquer 
valor no diagnóstico da gravidade da doença, da etio-
logia (viral ou bacteriana) ou da convulsão.

Quando medicar?

 O período de febre é momento de atenção 
e não necessariamente de se medicar. Considerando 
que a febre representa uma resposta orgânica que 
favorece os mecanismos de defesa do organismo, a 
utilização rotineira de antitérmicos não é indicada. O 
mais importante a ser observado é o estado geral da 
criança. São indicações para medicar: 
 - Portadores de cardiopatias;
 - Portadores de pneumonia extensa, derra-
me pleural;
 - Pacientes com história de crise convulsiva;
 - Paciente com temperatura acima de 39ºC;
 - Paciente com exagerado desconforto físico 
ou prostração. 
 Os antitérmicos que mais indico são o pa-
racetamol e o ibuprofeno. É muito importante res-
peitar o intervalo mínimo de cada medicamento, 
normalmente de 4 a 6 horas. Não recomendo a al-
ternância de antitérmicos, pois aumenta o risco de 
efeitos adversos, sem melhora do objetivo desejado.
 O objetivo do antitérmico é apenas aliviar o 
desconforto causado pela febre, e deve ser usado so-
mente nos momentos em que ela está ocasionando 
indisposição acentuada, sem horários prefixados, ou 
seja, não fazer uso preventivo do antitérmico, pois 
todos eles apresentam efeitos adversos. 

   
Caso a temperatura 

volte a subir antes do 
intervalo recomendado, 

o que fazer?

 O banho de imersão 
e as compressas de água mor-
na podem ser utilizados após 
o antitérmico, quando se está 
aguardando o seu efeito ou 
ainda quando a temperatura voltar a ficar muito alta 
antes do intervalo mínimo do medicamento.   Porém, 
a utilização destes meios físicos não são indicados 
rotineiramente como antitérmicos, pois produzem 
uma diminuição temporária da temperatura, sem 
atuação no centro termorregulador, podendo ocor-
rer um efeito rebote com maior elevação da tempe-
ratura e provocar muito desconforto para a criança.
 A indicação precisa para a utilização de 
meios físicos como banhos mornos, compressas 
frias, ocorre nos casos de hipertermia por facilitar a 
perda de calor.

Orientações principais:

 - febre é sintoma, não doença, só precisan-
do ser controlada quando compromete o estado ge-
ral do paciente;
 - antitérmicos não previnem o aparecimen-
to de convulsões;
 - a febre em crianças, geralmente, sinaliza 
uma doença presumivelmente viral, na maioria das 
vezes benigna e cuja duração é autolimitada a três 
dias completos;
 - a criança (principalmente na fase pré- es-
colar) tem infecções virais, que é considerado bené-
fico em longo prazo, pois estimula seu mecanismo 
imunológico;
 - oferecer líquidos com frequência e de 
acordo com a preferência;
 - a redução de apetite é inevitável e a crian-
ça deve ser alimentada com aquilo que ela aceita e 
tolera melhor.
Dra. Vera Lúcia Taqueti Machado é médica Pediatra, Home-

opata, especialista em Psicossomática
vera.consultorio506@gmail.com
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A DEPRESSÃO INFANTIL 
muitas vezes passa despercebida 
 
 A criança fica isolada, muito quie-
ta. A situação agrava-se quando se percebe 
queda de rendimento escolar e isolamento 
social. O problema já está instalado e de-
vem os pais imediatamente procurar ajuda 
profissional para iniciar o processo de inter-
venção que deve ser multidisciplinar. 
 Pais, médico, psicólogo e escola 
estarão envolvidos nesse processo. 
 Medicação ficará restrita aos casos
moderados a graves. Casos leves, somente 
psicoterapia.

Sinais de alerta da depressão
infantil:

 - Queda no desempenho escolar: 
principalmente por um aumento na de-
satenção, os pensamentos da criança estão 
desviados para seus problemas.
 - Redução na capacidade de se di-
vertir: situações antes realizadas com mui-
ta satisfação perdem o sentido, perdem a 
cor, até ver TV fica sem graça. As crianças 
assistem a TV, interagindo com ela, crianças 
deprimidas tendem a se mostrar apáticas 
diante da TV.
 - Insônia com presença de medos 
intensos, pesadelos e sono fracionado. No 
dia seguinte, a conseqüência é um aumento 
da sonolência.
 - As chamadas somatizações são 

muito frequentes: dor de cabeça, dor no 
corpo, dor abdominal, com náuseas e até 
vômitos podem ocorrer, motivando o que 
chamamos de RECUSA ESCOLAR.
 - Irritabilidade: as próprias cri-
anças podem perceber o aumento da irrita-
bilidade. A sensação é de “nervos a flor da 
pele”, “se encostar dá choque”.
 - Pensamentos de culpa e baixa au-
to-estima: muitas vezes situações rotineiras 
acabam necessitando de constantes confir-
mações por parte dos pais devido ao medo 
da criança em errar e decepcioná-los. Algu-
mas vezes, tais pensamentos adquirem car-
acterísticas obsessivas sendo reentrantes, 
invasivas, fora do controle das crianças.
 - Pensamento, ideação ou ato sui-
cida: o mais comum são os pensamentos de 
morte, sensação que a vida não tem valor e 
que morrer resolveria seu sofrimento.  
 Na verdade, virar anjo, virar es-
trelinha, ou morar com um ente falecido 
pode aparecer em sua fala.
 Como desordem psiquiátrica, 
a depressão infantil deve ser entendida 
como uma desordem biopsicossocial, em 
que alterações nos neurotransmissores 
em pessoas com histórico familiar vão 
desenvolver os sintomas, após situações 
vivenciadas pela criança como desen-
cadeante. Muitas vezes, esperamos uma 
situação de muito conflito, de muito es-
tresse, mas precisamos lembrar que cri-
anças funcionam de outra maneira, por 
outra ótica e situações rotineiras podem 
ser desencadeadoras mesmo que os pais 
não consigam perceber sem a ajuda de um 
olhar técnico. Conflitos familiares, sepa-
rações conjugais, falecimentos de pessoas 
próximas e até troca de profissionais (babá, 
empregada, professor) que lidam com a cri-
ança podem desencadear e/ou perpetuar 
tais situações.
 Estarmos atentos fará toda a 
diferença na vida de nossas crianças.

Fernanda Mappa
Psiquiatra Infantil

fernandamappa@gmail.com

Fernanda Mappa
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MODO DE FAZER:

 Triturar grosseiramente as bola-
chas em um liquidificador. Derreter a man-
teiga e acrescentar à bolacha triturada. 
Misturar bem. Forrar com papel mantei-
ga o fundo de uma assadeira de 25 cm de 
aro removível. Untar e enfarinhar a fôrma. 
Com a mistura de bolachas forrar o fundo 
da fôrma, apertando bem. Aquecer o for-
no em médio. Colocar no liquidificador os 
ovos, baunilha, leite condensado e ricota. 

Bater até obter um creme liso e espesso. Se 
necessário, acrescentar um pouco de leite 
para ajudar a bater. Acrescentar as raspas 
de limão e a pitada de sal, bater mais 10 
segundos e colocar o creme sobre a massa 
de bolachas. Colocar a torta para assar por 
aproximadamente 40 minutos. Para verifi-
car o ponto, balançar levemente a fôrma 
e o centro da torta parecerá ainda mole. 
Retirar do forno e deixar esfriar completa-
mente. Colocar a goiabada em uma panela 
e acrescentar um pouco de água. Levar ao 
fogo para obter a textura de geleia. Deixar 
esfriar um pouco antes de despejar sobre 
a torta. Levar à geladeira por pelo menos 4 
horas. Servir.

mente. Colocar a goiabada em uma panela 
e acrescentar um pouco de água. Levar ao 
fogo para obter a textura de geléia. Deixar 
esfriar um pouco de despejar sobre a torta. 
Levar à geladeira por pelo menos 4 horas. 
Servir.

¼ (chá) de raspas de casca de limão
1 (chá) de essência de baunilha
100 gramas de goiabada mole
200 gramas de bolacha Maria
500 gramas de ricota fresca
1 lata de leite condensado
100 gramas de manteiga
1 pitada de sal
3 ovos
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TORTA DE RICOTA COM GOIABADA
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 Oi gente! De volta aqui na coluna “Curiosidades” para falar de um assunto 
que é prati camente um feti che. Não tem como pensar em Inglaterra sem lembrar 
daquela senhorinha baixinha e simpáti ca, cercada da mais alta pompa.  
 O casamento do Príncipe William com Catherine Middleton, voltou a atrair 
os holofotes para o Palácio de Buckingham, por moti vo dos recentes nascimentos dos 
“babies” reais! Muito se especula, mas pouco se sabe o que faz a Rainha da Inglaterra 
e seus familiares. 
 Quando está em Londres, a Rainha encontra-se com o Primeiro Ministro toda 
terça-feira. Durante seu reinado, a Rainha Elizabeth II teve encontros com nada menos 
que 10 Primeiros Ministros, de Winston Churchill a Margaret Thatcher, passando por 
Tony Blair até o atual David Cameron. Dá para imaginar quanto chá foi servido nesse 
tempo?
 Quem disse que a Rainha não é ocupada? Dizem os registros que ela já emiti u 
mais de 110 mil telegramas para pessoas que completam 100 anos de idade e 520 mil 
telegramas para casais que comemoram bodas de diamante. Legal isso né?!
 Não é qualquer um que pode comemorar seu aniversário duas vezes por ano 
– mas ela pode! A data ofi cial é 21 de abril, quando há apenas uma comemoração pri-
vada. Já no segundo sábado de junho, há uma cerimônia pública, chamada “Trooping 
the Colour”, onde ela passa em revista as tropas, seguida por um desfi le aéreo.
 Todo ti po de presente já foi dado à Rainha, de jaguares a bichos-preguiça...
E ela tem que manter a pompa na hora de recebê-los! Imaginem a situação!!!
 A Rainha recebe mais de 1000 convites todo ano. A Família Real comparece 
a cerca de 2 mil compromissos ofi ciais no Reino Unido e no exterior.
 A imagem da Rainha no selo postal britânico é a obra de arte mais reproduzi-
da da história. Arnold Machin criou a imagem de Sua Majestade em 1967 e permane-
ce irretocada, com mais de 200 bilhões de exemplares produzidos até hoje.
 Nenhum Católico Romano, ou ninguém casado com um Católico Romano 
pode segurar a Coroa Inglesa. É dever da Soberana jurar manter sempre a Igreja da 
Inglaterra.
 Durante a Segunda Guerra, as joias da Coroa foram escondidas em um lugar 
secreto, que até hoje nunca foi revelado. As joias são tesouros adquiridos pelos reis e 
rainhas ingleses desde 1660. Muitas são usadas em coroações e cerimônias.
 Não pensem vocês que a Rainha é ultrapassada... ela é tecnológica, isso sim! 
A Rainha enviou seu primeiro e-mail em 1976, de uma base do Exército. Sua Majes-
tade lançou o primeiro site ofi cial do Palácio de Buckingham em 1997 e desde en-
tão a Monarquia está sempre ligada às novidades que aparecem. Basta checar, por 
exemplo, a página do Facebook, o perfi l do Twitt er, o álbum do Flickr e até o canal do 
YouTube (onde houve a transmissão ao vivo da cerimônia do casamento do príncipe).
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 Foi com muita alegria que no dia 02 de junho � zemos o lançamento da franquia do Lollypop 
numa festa muita animada, que contou com a presença de pessoas super especiais para todos nós do 
Lollypop: clientes super � éis e parceiros. Nesta mesma festa, lançamos o� cialmente nossa revista que 
contou com a colaboração de vários pro� ssionais, especialistas em diversas áreas, que escreveram ma-
térias super interessantes, enriquecendo o conteúdo da primeira edição da revista. 
 Aqui vocês vão poder curtir uns � ashes desta noite tão bonita!!!
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Como tirar manchas de óleo de roupa lavada? 
½ porção de lustra móveis branco + ½ porção de detergente incolor 
ou branco. Jogar essa mistura sobre as manchas. Espere uns 40 mi-
nutos e enxague esfregando um pouco.

Deixar sua casa discretamente perfumada?
 Algumas esponjas embebidas em sua essência preferida, colocadas 
em cantos discretos do aposento.

Como recuperar queijo que fi cou duro?
É só deixá-lo de molho no leite de um dia para o outro.

Para organizar 
fones e cabos

Tirar cheiro forte da geladeira e vasilhames? 
Basta lavá-los com bicarbonato de sódio diluído em um pouco de 
água. No caso dos vasilhames, deixe-os mergulhados nessa solução 
por algum tempo.

Como tirar cheiro de alho das mãos?
Esfregue um pouco de borra de café nos dedos e, em seguida, 
lave as mãos. Ou então, aplique um pouco de creme dental nas 
mãos e esfregue-as.

Empilhando garrafas 
na geladeira

Mais espaço 
no roupeiro
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 A Suprema Audiovisual é uma em-
presa do ramo de Sonorização, Iluminação e 
Djs recém formada pela união de sócios já 
bastante experientes e conhecidos no mer-
cado.  Estes são: DJ Guilherme, que há mais 
de 20 anos se dedica à realização de uma 
festa com a pista sempre cheia tocando um 
repertório comercial e de acordo com o gos-
to do cliente ; Dj Fábio Brito, que há 15 anos 
vem se destacando no mercado capixaba 
por sua maneira extrovertida e moderna 
de realizar seus eventos, sempre buscando 
a satisfação dos nossos clientes.  Além de 
toda a bagagem que estes profissionais pos-
suem, o seu maior compromisso está em 
proporcionar aos clientes a realização de 
um sonho.  A Suprema Audiovisual enten-
de que um evento não consiste em  apenas 
algumas horas de festa, mas que é algo que 
marca a vida daqueles que estão lá.  

 A equipe consiste em técnicos e 
mão de obra especializada. A nossa empre-
sa está preparada para atender clientes de 
pequeno ao grande porte, oferecendo sem-
pre uma solução inteligente e econômica 
para quem precisa de serviços de qualidade. 
Alguns serviços oferecidos são: sonorização, 
imagem, luz, estruturas box truss, painel 
de led, pista de led, vídeo wall, back drop, 
iluminação cênica, palcos, tablados, dj’s, 
bandas, sky pappers, moving beam e muito 
mais...
 Com o DJ Guilherme e com a em-
presa Suprema Audiovisual sempre tivemos 
uma relação transparente na parceria e jun-
to dos nossos clientes, oferecendo suporte 
através do atendimento diferenciado e im-
pecável no serviço de entretenimento. 

27 3026-3448 / 99999 3448 / 99994-7968
www.supremaav.com.br
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Que tal colorir nossa logo e nosso mascote?
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