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 Com o mesmo entusiasmo de sempre, estamos entregando a você mais uma 
Revista Lollypop, com matérias super interessantes, para despertar a sua curiosidade, 
os seus conhecimentos sobre assuntos que andavam esquecidos e também a vontade 
de fazer o dia a dia de forma diferente!
 Planejamos e convidamos pessoas para escrever matérias, que levem à você 
a visão de um profissional capacitado e especialista em cada assunto discutido. En-
tão, gostaríamos de contar com a sua ajuda na concepção da próxima revista. É muito 
importante que você participe e colabore dando sugestões de temas e dicas impor-
tantes.
 Há espaço disponível para anunciar também. E ainda divulgamos em nossas 
redes sociais a revista e todos os seus anunciantes, promovendo a sua empresa. Vale 
a pena conferir!

Com muito carinho,

Michele Carasso
Editora Responsável
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 “Melhor prevenir do que reme-
diar”. Esse famoso provérbio nunca cai de 
moda e ainda é o melhor conselho que 
possa ser dado, e seguido, para quem se 
preocupa com saúde e uma vida saudável.
 Na correria da vida moderna, a fal-
ta de tempo parece ser o ditado da vez e, in-
felizmente, a prevenção e cuidados básicos 
à saúde são deixados de lado.
	 Praticar	 atividade	 física	 regular-
mente, manter uma alimentação saudável, 
com mais alimentos frescos e menos indus-
trializados, diminuir o stress e manter um 
sono adequado, assim como lavar as mãos, 
são medidas simples mas que podem pre-
venir as principais doenças existentes en-
tre nós e até mesmo ajudar a controlá-las, 
quando já instaladas.
	 A	 medicina	 preventiva	 pode	 ser	
aplicada às mais diversas áreas da saúde, 
desde doenças infecciosas e transmissíveis 
assim como doenças crônicas, como diabe-
tes	tipo	2,	hipertensão	arterial	e	obesidade.	
Epidemias como a dengue, “zika-vírus” e 
chikungunya tomaram proporções alarman-
tes este ano no Brasil. E medidas básicas de 
prevenção, como eliminar os focos do mos-
quito transmissor dessas doenças, o Aedes 
Aegypti,	dentro	de	 casa,	 ainda	 são	 ignora-
das por boa parte da população.
 Muitas pessoas também ignoram 
que a simples lavagem de mãos ao chegar 
em casa, antes das refeições, dentro e fora 
de casa, e quando estamos em ambientes 
aglomerados, por exemplo, pode ajudar 
a prevenir diversas doenças infecciosas, 
como viroses, a exemplo da H1N1,  a mais 
temida do momento.

 As principais doenças crônicas 
que acometem a população, como a hiper-
tensão	arterial,	 o	diabetes	tipo	2	e	 a	obe-
sidade,	poderiam	ser	drasticamente	melhor	
controladas ou prevenidas, com a simples 
adoção de hábitos mais saudáveis no dia a 
dia, como citado anteriormente. Mas ainda 
vemos muitas pessoas preferindo uma ali-
mentação “mais rápida e mais fácil” como 
os fast-foods e comidas prontas industrial-
izadas, ao invés de preparar uma alimen-
tação caseira, mais natural, muito mais rica 
em nutrientes, porém menos calóricas. As-
sim	como	praticar	atividade	física	de	forma	
regular, evitar o consumo de sal excessivo e 
diminuir o stress do dia a dia para manter a 
saúde e o bem-estar.
	 Medidas	 preventivas	 no	 nosso	
cotidiano,	como	usar	filtro	solar,	usar	cinto	
de segurança no carro, capacetes por moto-
ciclistas,	vestimentas	de	segurança	em	algu-
mas	atividades	de	risco	ou	até	mesmo	em	
algumas	profissões	e	esportes	também	são	
sempre importantes de serem lembradas 
quando o assunto é promoção de saúde e 
prevenção de doenças.
	 Por	 fim,	 não	 podemos	 esquecer	
que exames médicos periódicos, de acordo 
com a idade ou recomendação individual, 
não podem ser deixados de lado e, claro, 
qualquer problema relacionado à saúde, 
deve	 sempre	 ser	 avaliado	 por	 um	 profis-
sional de saúde, médico, para que qualquer 
doença, seja detectada o mais precoce pos-
sível e assim tratada da melhor forma.
 A prevenção de doenças e a ma-
nutenção da saúde dependem muito de 
você! Faça sua parte. Previna-se! 

Prevenção: 
O melhor remédio

Camila Pitanga

Dra. Camila Pitanga é endocrinologista.
pitangasalim@yahoo.com.br
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O Batismo
 O	batismo	é	um	rito	de	passagem	
muito importante para algumas religiões, 
em especial para os cristãos. Trata-se de um 
marco,	o	início	de	um	compromisso	firmado	
diante da comunidade e que merece ser ce-
lebrado.	É	também	uma	ótima	oportunida-
de para comemorar a chegada do bebê com 
a família.
	 De	forma	geral,	o	evento	do	batis-
mo costuma ser uma comemoração mais ín-
tima,	com	os	pais,	família,	padrinho	e	alguns	
amigos que fazem parte da vida da criança. 
Não existe um número ideal de convidados 
para essa ocasião, pois depende muito do 
círculo de familiares e amigos que os pais 
possuem. Mas costumo orientar que o ba-
tismo	 deve	 ser	 uma	 comemoração	 para	
poucos e bons.
 O mais adequado é que a organi-
zação se inicie em média 60 dias antes, uma 
vez	 que	 é	mais	 difícil	 conseguir	 uma	 data	
próxima nas igrejas. Como todo evento, o 
primeiro passo é contratar os fornecedores 
envolvidos	 como:	 decoração,	 buffet,	 bolo,	
doces e lembranças, principalmente para os 
avós e padrinhos. Além de elaborar a lista 
de convidados e planejar um convite bem 

bonito.
 Para a decoração recomendo que 
seja discreta, com cores claras, predomi-
nando	o	branco,	com	flores	e	balões	de	gás	
Helio.
	 Uma	antiga	 tradição	 foi	 resgatada	
quando o herdeiro ao trono inglês o Prínci-
pe George usou um belíssimo mandrião em 
seu	batismo.	Eu	particularmente,	para	esses	
ritos religiosos sou bastante tradicional e in-
dico o uso.
	 Como	 os	 batizados	 costumam	
ocorrer pela manhã, o cardápio mais re-
comendado é um almoço ou um delicioso 
“brunch”	 (refeição	 matinal	 que	 serve	 ao	
mesmo tempo de desjejum e almoço). Se 
você for receber na sua casa, e pensan-
do que todos não vão conseguir se sentar 
à mesa, o melhor é usar um cardápio com 
“finger	 food”,	 ou	 opções	 de	 refeições	 que	
possam ser comidas em pé. Entretanto, se 
você	for	fazer	em	um	buffet	ou	salão	de	fes-
tas,	aí	poderá	utilizar	mesa	posta.
 Não podemos esquecer de contra-
tar	um	ótimo	 fotógrafo	e	filmagem	para	o	
registro. 
 Para os convidados, é de bom tom 
levar um presente para o bebê.
 Até a próxima!

Cíntia é cerimonialista de festas infantis.
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da Paternidade
	 Nasce	 um	 pai	 diante	 da	 notícia	
inesperada da gravidez, da curiosidade do 
ultrassom, no espanto do primeiro chute, 
na impotência à dor do parto.
 Nasce um pai no orgulho de carre-
gar	seu	filho,	na	vaidade	de	apresentá-lo,	na	
emoção de ter seu dedo segurado pela mão 
minúscula.
 Um pai honrado pelo nome pas-
sado adiante, pela mágica de ser chamado 
como tal, pelo lisonjeio dos trejeitos imita-
dos.
 Cresce um pai na dor de embalar o 
filho	que	chora,	na	impossibilidade	de	ama-
mentar ou nas distâncias que a vida impõe.

	 Um	pai	quando	o	filho	 lhe	abraça	
as pernas, na iminência de um risco ou no 
carregar sem despertar do sono.
 Descobre-se um pai emocionado 
com	o	abraço	matinal,	com	a	doçura	de	um	
sorriso distante na apresentação da escola 
ou com o olhar de cílios molhados no ban-
ho.

	 Um	 pai	 quando	 o	 filho	 perde	 a	
medalha, quando não consegue lhe abran-
dar o medo ou afastar a insegurança diante 
do novo.
 Reinventa-se um pai que precisa se 
fazer	firme	quando	ensina	os	valores,	quan-
do cobra a lição ou exige a verdade dos fa-
tos.
 Um pai que não mede esforços 
para ganhar um beijo, para ver a mesa pos-
ta, o conforto, a diversão.
 Um pai que se culpa por não ser 
mais,	que	sente	não	suprir	as	expectativas	e	
não ser onipresente.
 Vive o pai que se doa, se entrega, 
se segura e se descobre.
 Vive um pai que tenta, aprende, 
erra e acerta.
 Vive um pai que ama.
 E assim vive e ama e vive.

Priscila Moura é mãe e editora do blog 
Entre Mães.

entremaes@folhavitoria.com.br

 Mês de julho é tempo de programar-se para as tão esperadas viagens com as 
crianças! 
 O cardápio de opções de viagens com os pequenos tem crescido a cada ano. As 
empresas	e	instituições	de	turismo	e	lazer	têm	tido	cada	vez	mais	cuidado	em	bem	atender	
ao	público	mirim,	uma	vez	que,	em	muitos	dos	casos,	é	a	criança	quem	mais	influencia	na	
decisão	do	destino	da	viagem.	
  Fizemos um levantamento de experiências de viagens vividas por famílias com 
crianças de diversas idades para ajudar e inspirar outras famílias nessas férias. São muitas 
as opções. Selecionamos aqui algumas para você aproveitar!

 BEACH PARK

 O Beach Park é o maior parque aquá-
tico	 do	 Brasil.	 Situado	 na	 Praia	 de	 Aquiraz	
(perto de Fortaleza) o complexo possui qua-
tro	hotéis	e	um	gigantesco	parque	aquático	
de frente para a praia. Há uma grande varie-
dade de brinquedos, bom número de salva-
vidas, muita organização e boa manutenção. 
Tudo	 isso	 faz	 do	Beach	Park	 ser	 uma	ótima	
experiência de férias!
 

 BONITO

 Mais um espetáculo da natureza em 
nosso território, o lugar faz jus ao nome!  Bo-
nito,	 que	 também	é	uma	ótima	opção	para	
viagens em família, é considerado o melhor 
destino	para	mergulho	fluvial	do	Brasil,	mas	
oferece muito além dos incríveis nados, lado 
a	lado	com	peixes	multicoloridos,	em	rios	de	
águas cristalinas. Há passeios deliciosos sem-
pre em meio à natureza.
 

  BETO CARRERO

  O Beto Carrero é o maior 
parque	da	América	Latina	e	está	entre	os	10	
maiores e melhores do mundo. Reunindo di-
versas opções de diversão e entretenimento 
em	suas	sete	áreas	temáticas,	o	parque	agra-
da a todas as idades. Há um belíssimo zoo-
lógico com diversas espécies animais, shows 
divertidos	e	muito	bem	apresentados	e	o	Par-
que em si, com muitas atrações e brinque-
dos. 

                                                                                       geovani@ciadaviagem.com.br

Priscila Moura

Geovani Quadros

Aproveite as férias de julho 
e planeje as de janeiro!
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O sonho do Ballet
 
  A dança é uma das formas de ex-
pressão	mais	antigas	usadas	pelo	homem	e	
uma importante ferramenta de comunica-
ção.	 Exerce	 forte	 influência	 na	 sociedade,	
como via de socialização e disseminação da 
diversidade cultural.
 Dançar desenvolve a musicalidade, 
a	percepção	dos	sentimentos,	a	potenciali-
zação	da	autoconfiança,	o	reconhecimento	
corporal	e	suas	infinitas	possibilidades.	Pro-
move ainda a sociabilidade, a tolerância e o 
apreço pelo outro. 
 O ballet clássico é um nome dado a 
um	estilo	de	dança	que	se	originou	nas	cor-
tes	da	Itália	renascentista	e	se	desenvolveu	
ainda mais na França, Rússia e Inglaterra.
 No Brasil, as aulas de ballet clássico 
começam	bem	cedo,	a	partir	dos	três	anos	
de idade, podendo se estender para todos 
aqueles que se disponibilizarem a experi-
mentar	essa	técnica	e	todos	seus	benefícios.	
O sonho de aprender o ballet clássico atra-
vessa gerações.
	 O	 ballet	 clássico	 é	 uma	 atividade	
que	requer	disciplina	e	motivação,	sendo	o	
trabalho	muscular	desenvolvido	a	partir	da	
postura, de onde decorrem o equilíbrio, a 
leveza e a harmonia dos movimentos.

Respeito à individualidade

 É importante observar que cada 
aluno precisa ser desenvolvido de acordo 
com suas possibilidades corporais, emo-
cionais e psicológicas, fundamentais para o 
processo de aprendizagem. 
 A expressividade do movimento é 
que	dá	sentido	à	forma,	ao	movimento	em	
si. Acredito que, hoje, cada bailarino precisa 
ampliar suas capacidades técnica e expres-
siva e tê-las cada vez mais incorporadas, 
criando	 uma	 identidade,	 ampliando	 a	 co-
municação através do corpo.
 Revisitando a técnica clássica, en-
quanto	 estética	 que	 eu	 acredito,	 percebo	

que precisamos mudar essa visão mecani-
cista do movimento. De nada adianta o fazer 
pelo fazer, o movimento pelo movimento. 
Faz-se necessário criar uma maneira atua-
lizada de aplicar esse conhecimento tão an-
tigo,	sem	negar	suas	características,	porém	
acrescentando conceitos e conhecimentos 
atuais. Assim, o processo de aprendizado 

ganha	um	novo	sentido,	possibilita	a	criação	
de um corpo dotado de determinadas habi-
lidades	 especificamente	 pelo	 estudo	 cons-
ciente dos movimentos do ballet clássico.
	 Dessa	 forma,	 continuo	 descobrin-
do que as habilidades e capacidades cor-
porais, muito mais que executar e copiar, 
podem criar e comunicar . A dança, assim, 
amplia	 seu	 sentido,	 permitindo	 que	 qual-
quer indivíduo, independente da idade, 
possa tornar esse sonho real.
 No mundo contemporâneo, onde a 
informação é cada vez mais rápida e muitas 
vezes	 superficial,	 o	 aprendizado	 do	 ballet	
clássico pode ser um importante caminho 
para o desenvolvimento integral do ser hu-
mano.

Be
m
Vi

ver
Patricia Miranda de Azevedo

Patrícia é professora, coreógrafa e sócia 
do Balé da Ilha Escola de Dança

Unidade Vitória 27 3045-5054
 Unidade Vila Velha 27 3063-1363

Fotos: Danielle Duarte
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inúmeros	 exemplos	 dos	 resultados	 clínicos	 na	utili-
zação	 da	 Musicoterapia:	 No	 Instituto	 Nacional	 de	
Câncer	 (INCA),	 foi	 iniciado,	em	2002,	um	programa	
de musicoterapia, em parceria com o Conservatório 
Brasileiro de Música – Centro Universitário (CBM-
CEU) – e em consonância com o Programa Nacional 
de Humanização e Assistência Hospitalar. O atendi-
mento inicialmente era feito para adultos nos servi-
ços de Ginecologia e Oncologia Clínica do Hospital 
do Câncer II (HC II). Um trabalho pioneiro, na época, 
chamado de Projeto Encanto. Hoje, o programa con-
tinua	como	Projeto	Musicoterapia	em	Oncologia	e	foi	
ampliado para o Hospital do Câncer I, que concentra 
o maior número de serviços do INCA, na pediatria e 
no	 CTI.	 Estudos	 comprovam	 que,	 no	 aspecto	 fisio-
lógico,	a	música	é	capaz	de	 interferir	na	batida	car-
diovascular, no sistema respiratório e na tonicidade 
muscular. Marly Chagas, psicóloga, musicoterapeuta 
e supervisora do Projeto Musicoterapia em Oncolo-
gia,	no	INCA,	defende	os	benefícios	da	atividade	para	
os tratamentos clínicos. 
 Em relação à questão emocional, por exem-
plo,	a	utilização	terapêutica	da	música	é	capaz	de	di-
minuir a ansiedade, o desconforto e mesmo a dor. 
“Entre a dor e a música, o cérebro prefere a música”, 
afirma	Marly,	acrescentando	que	pode	haver	até	di-
minuição no tempo de internação, além de um me-
lhor entrosamento do paciente com seus familiares e 
com	as	equipes	profissionais.
 Há, então, a redução da dor e da necessida-
de de anestésicos. A redução das frequências cardí-
aca e respiratória parece estar associada à redução 
das catecolaminas. Foi encontrada, também, a re-

dução da ansiedade, especial-
mente presente em pacientes 
hospitalizados. Sons ritmados e 
harmônicos podem aliviar dores 
físicas	 e	 emocionais,	 além	 de	
agir em parâmetros hemodinâ-
micos.
 No estudo realizado 
por HATEM et al. foi encontra-
da a minimização dos distúrbios 
cardíacos em repouso, relaxamento muscular e be-
nefícios	no	sono.
	 No	 estudo	 de	 ARNON	 2011,	 a	 música	 foi	
usada em mães lactentes na unidade de terapia in-
tensiva. A expressão verbal, expressão musical, can-
ções de ninar, relaxamento e encerramento foram 
empregados, resultando no aumento do aleitamento 
materno. Esses resultados foram observados até 60 
dias após o término da terapia. 

 4. Existe algum estudo na medicina que 
comprove estes resultados de forma científica?

 Numa pesquisa rápida no Google acadêmi-
co,	 5610	 pesquisas,	 entre	 artigos	 científicos,	 teses	
de mestrado e doutorado, além dos trabalhos de 
pesquisa	 institucionais,	podem	ser	visualizados,	de-
monstrando	 assim,	 cada	 vez	mais,	 a	 eficiência	 e	 o	
respaldo	científico	dessa	terapia.

Alexandre é Musicoterapeuta graduado pelo Conservatório Bra-
sileiro de Música /RJ, pós graduando em Educação Especial
pela CESAP / ES / alegnaraujo@gmail.com / 27 99964-2742
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Com Alexandre Geraldo Nunes de Araujo

Musicoterapia: o tratamento 
através da música

 1. Algumas mães cantam e colo-
cam músicas para os seus bebês enquan-
to estão dentro da barriga. Depois que 
nascem, como é a relação destas crianças 
com a música?

 Segundo a Obstetra e especialis-
ta em Musicoterapia Prof. Dra. Rosa Ele-
na Valderrama “..a música pode ajudar 
a mulher grávida a superar seus proble-
mas e chegar a ter um bebê saudável. A 
musicoterapia, segundo ela, enriquece o 
desenvolvimento	físico,	emocional	e	inte-
lectual do bebê.  Muitas mulheres, du-
rante a gravidez, podem sofrer uma carga 
emocional	negativa	que	se	traduz	em	mal	
estar, insegurança em relação a si mesma 
ou do meio em que vive, medos, frustra-
ção ou sensação de fracasso. Sem querer, 
elas	 estarão	 transmitindo	 tudo	 isso	 ao	
bebê que está para nascer, convertendo
-o em um bebê medroso ou inseguro em 
si mesmo. Nesses casos, a musicoterapia 
representa um importante papel. O de es-
timular	uma	conexão	mais	profunda	entre	
mãe	e	filho,	e	bridando-os	com	a	tranqui-
lidade e o auto-controle.
 O bebê que escutou música de 
maneira ordenada e sequencial duran-
te a gestação, recebe melhor a lactância 
materna e seus outros alimentos, dorme 
mais e chora menos, já que criou vínculos 
afetivos	positivos	com	sua	mãe	através	da	
música. Antes de nascer, o bebê é capaz 
de	 ouvir,	 sentir	 ou	 aprender,	 sonhar,	 rir,	
memorizar e reagir com seus movimen-
tos. Também percebe todos os sons que 
chegam	através	de	sua	mamãe,	das	bati-
das do coração, da respiração, circulação, 
digestivos,	 fetais,	 assim	 como	 do	 líquido	
amniótico.	A	música	promove	a	inteligên-
cia musical e tem um efeito relaxante. A 

formação da personalidade começa a se 
desenvolver através de belas melodias, 
estimulando	 a	 criatividade,	 a	 concentra-
ção e a coordenação da criança que está 
para nascer.

 2. A musicoterapia é indicada 
para quais tipos de tratamento?

  Sendo inerente ao ser humano, 
a	música	 é	 capaz	de	 estimular	 e	desper-
tar	emoções,	 reações,	 sensações	e	senti-
mentos.	Qualquer	pessoa	é	suscetível	de	
ser tratada com musicoterapia. Ela tan-
to	 pode	 ajudar	 crianças	 com	 deficiência	
mental, quanto pacientes com problemas 
motores,	aqueles	que	tenham	tido	derra-
me, os portadores de doenças mentais, 
como	o	psicótico,	 ou	 ainda	pessoas	 com	
depressão, estressadas ou tensas. Tem 
servido	também	para	cuidar	de	aidéticos	
e indivíduos com câncer. Não há restrição 
de idade: desde bebês com menos de um 
ano até pessoas bem idosas, todos podem 
ser	beneficiados.
	 Particularmente	são	indicados	no	
autismo	e	na	esquizofrenia,	onde	a	musi-
coterapia pode ser a primeira técnica de 
aproximação. A musicoterapia é aplicável 
ainda em outras situações clínicas, pois 
atua fundamentalmente como técnica 
psicológica,	 ou	 seja,	 reside	 na	 modifica-
ção	dos	problemas	emocionais,	 atitudes,	
energia dinâmica psíquica, que será o es-
forço	 para	 modificar	 qualquer	 patologia	
física	ou	psíquica.	

 3. Como são os resultados? Pode 
citar exemplos.

 Numa rápida pesquisa, consegui-
mos,	 sem	 nenhum	 nível	 de	 dificuldade,	
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7 DICAS para que seus 
filhos aprendam 

             sobre dinheiro 
 
 Assim como ensinamos aos nossos 
filhos	a	serem	educados,	a	estudar	para	ad-
quirir conhecimentos importantes para seu 
futuro, devemos também ensinar a eles so-
bre	dinheiro.	Uma	boa	educação	financeira	
irá	trazer	aos	seus	filhos	uma	vantagem	im-
portante quando chegar o momento deles 
se inserirem no mercado de trabalho. 
 Salário e dinheiro de forma geral é 
um tema um pouco tabu. Até entre amigos 
e família, raramente conversamos aberta-
mente sobre salários e dinheiro. Para que 
seus	 filhos	 tenham	 informação	 e	 estejam	
preparados para tomar decisões corretas 
em	seu	futuro,	seguem	7	boas	práticas	que	
vocês podem adotar em casa:
	 1)Ensine	 aos	 seus	 filhos	 a	 gastar	
com	 limites:	 Eu	 dou	 aos	meus	 filhos	mais	
velhos	uma	quantidade	fixa	de	dinheiro	se-
manal. Para ganhar esse dinheiro eles têm 
responsabilidades que devem cumprir. Uma 
vez que o dinheiro é deles, permito que o 
gastem da forma que quiserem, porém en-
sino e oriento para que gastem dentro dos 
seus	 limites.	Minha	 filha	me	pediu	 um	 iP-
hone	porque	disse	que	tinha	dinheiro	sufici-
ente guardado para comprar. Eu perguntei, 
você vai poder pagar a mensalidade do pla-
no? Ela não poderia. Entendeu e não pediu 
mais. 
	 2)Permita	 que	 eles	 errem	 sozin-
hos: Se você pensa que o brinquedo que 
seus	 filhos	 querem	 comprar	 não	 é	 bom,	
não tem boa qualidade ou até que eles vão 
cansar dele logo, mesmo assim permite que 
o comprem com o dinheiro deles. Esta será 
a única forma de realmente aprenderem  
como tomar decisões sobre consumo. 
	 3)Leve	seus	filhos	às	compras	com	
você:	Comprar	sem	filhos	é	mil	vezes	mais	
rápido e mais fácil, porém, se eles se acos-
tumam a te acompanhar e conhecer a for-
ma	que	você	compara	preços	e	característi-
cas de produto, irão aprender muito mais 
que	qualquer	aula	de	educação	financeira!	
Apenas tenha cuidado de não comprar itens 
não planejados apenas porque pediram. 
Se não, você estará ensinando a eles que 

qualquer coisa que quiser pode ser compra-
da	de	última	hora.	E	na	vida	sabemos	que	
não é assim. 
	 4)Motive-os	 a	 terem	 metas:	 Cul-
tive	neles	o	hábito	de	economizar	seu	din-
heiro	para	algo	que	queiram.	A	prática	de	
ter	 a	 gratificação	 de	 comprar	 algo,	 depois	
de algum tempo economizando, ensinará a 
eles a fazer o mesmo quando forem adul-
tos.	 Comprar	 coisas	 tipo	 carro,	 casa,	 via-
gens, etc, requer muita economia e disci-
plina . Desde cedo já começam a aprender 
isso. 
 5)Procure um cofrinho transpa-
rente: Muitos cofrinhos são de cerâmica e a 
criança não consegue visualizar o dinheiro. 
Se você procurar ter um transparente, seus 
filhos	irão	acompanhar	o	processo	de	juntar	
o dinheiro de forma visual. Eu gosto deste 
modelo.
 6)Evite que tenham contato com 
muitas propagandas: As propagandas di-
recionadas às crianças são terríveis. Para 
evitar que eles estejam sempre desejando 
brinquedos	e	coisas	novas	assistimos	 tele-
visão sem propagandas. Em casa, apenas o 
Netflix.	
	 7)Quando	 fizerem	 uma	 pergunta	
difícil,	responda	com	“por	que	você	pergun-
ta?”:	Para	esta	última	dica,	a	pergunta	não	
precisa ser sobre dinheiro necessariamente. 
Se	 seu	 filho	 te	 perguntar	 algo	 sobre	 dro-
gas, sexo ou qualquer tema mais delicado, 
responda com “por que você pergunta?”. 
Assim você descobre o que eles já sabem 
do tema e sua resposta será direcionada à 
dúvida	especificamente.	

Boa sorte! 

Cheryl Ethier é formada em Psicologia 
e Comunicação Social. Tem duas espe-
ciaIizações e um mestrado em Políticas 
Públicas. É mãe de quatro filhos pequenos.
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Pão de Farinha de Arroz

Ingredientes:
3 ovos
1 copo de iogurte sem lactose
1 copo de óleo de coco (medida do 
copo de iogurte menos 3 dedos) 
9 colheres rasas de sopa de farinha de 
arroz
1 colher de sopa de açúcar
1 colher de chá de sal

Modo de fazer: 
Bater	tudo	no	liquidificador.	Passar	para	uma	tigela.
Acrescentar		1	colher	de	sopa	de	fermento	em	pó	(tipo	Royal).	
Para incrementar, você pode acrescentar o que mais gosta, como por exemplo: chia, li-
nhaça,	semente	de	girassol,	nozes,	maça	desidratada,	figo	seco...	o	que	tiver	em	casa....

Assar na forma de pão.
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 Oi pessoal! Vamos falar sobre um assunto muito gostoso e super animado: as 
Festas Juninas, que acontecem nos meses de junho e julho. 
 Essas festas já datam de bem antes do descobrimento do Brasil, na Europa, 
celebrações pagãs conhecidas como “festas junônias”, para a deusa Juno e coincidiam 
com	a	data	em	que	a	Igreja	Católica	comemorava	o	nascimento	de	São	João,	24	de	jun-
ho. Os jesuítas portugueses trouxeram os festejos de São João para o Brasil. As festas de 
Santo Antônio e de São Pedro só começaram a ser comemoradas mais tarde, mas como 
também aconteciam em junho, esse conjunto de festas passou a ser chamado de “fes-
tas juninas”. É também por causa da origem europeia que algumas palavras estranhas 
à língua portuguesa aparecem no vocabulário das Festas Juninas, como “Anarriê”, por 
exemplo, de origem francesa.
 As festas mais tradicionais do Brasil acontecem em Campina Grande (PB) e Caru-
aru (PE).
 A tradição dizia que os balões levavam os pedidos dos homens até São João. Por 
isso,	quando	o	balão	caía,	era	um	sinal	de	azar,	já	que	os	desejos	não	seriam	atentidos.	
Acontece que soltar balões pode causar incêndios. A brincadeira virou crime em 1965, e 
quem for apanhado soltando balões, portanto, pode ir para a cadeia.
 Muitas pessoas fazem promessas ao Santo Casamenteiro, Santo Antônio, para 
conseguir se casar. Dizem até que algumas mulheres colocam a imagem do santo de 
cabeça para baixo como forma de forçá-lo a arranjar um marido o mais rápido possível. 
Sua fama é decorrente de uma premonição que ele teve durante um sermão. O pai do 
religioso havia sido condenado à forca por assassinato, mas ele chegou a tempo de pro-
var	sua	inocência.	Daí	a	expressão	“tirar	o	pai	da	forca”.	Santo	Antônio	foi	um	padre	que	
viveu	no	século	XII	e	morreu	muito	jovem,	tinha	entre	36	e	40	anos.	Ele	teria	ficado	famo-
so ajudando as donzelas a conseguir o dote, bens exigidos para que o casamento fosse 
realizado.
	 São	João	era	filho	de	Isabel,	prima	de	Maria	(mãe	de	Jesus).	Foi	por	um	milagre	
que	ela	e	Zacarias,	já	com	idade	avançada,	geraram	um	filho.	Quando	adulto,	São	João	
preparou	a	vinda	de	Cristo	e	batizou-o	no	rio	Jordão.	Sua	festa	é	tão	importante	no	Nor-
deste que quase impediu a votação do IPMF no Congresso em 1993. O governo só con-
seguiu	manter	os	deputados	nordestinos	no	plenário	porque	prometeu	reservas	em	vôos	
que chegavam a tempo para a abertura da comemoração.
 São Pedro tem as chaves do céu. Como foi um dos pescadores que se tornou 
discípulo de Jesus, é o santo padroeiro dos pescadores. Dizem que foi viúvo; então ele 
é também o santo cultuado pelas viúvas. São Pedro é conhecido como o fundador da 
Igreja Católica, o primeiro papa. Jesus teria dito: “Tu és Pedro (pedra) e sobre esta pe-
dra	construirei	minha	igreja”.	No	seu	dia,	são	realizadas	procissões	em	terra	firme	e	em	
alto-mar.	Após	o	cortejo,	os	fiéis	participam	de	uma	missa	campal,	durante	a	qual	são	
acesas fogueiras e erguidos mastros com a bandeira do santo. A brincadeira mais comum 
da celebração é a do pau-de-sebo.
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 Vamos compartilhar com vocês alguns momentos que marcaram com muita 
alegria o nosso Lollypop. E fizeram a diferença.
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Ovo frito redondinho 

Use folhas de louro 
para espantar insetos

IdEias para o lanche escolar dos pequenos

Guarde filme de PVC na geladeira

Corte uma rodela bem grande 
de cebola, coloque na frigi-
deira com um pouco de óleo e 
quebre o ovo dentro da rodela. 
O seu ovo vai ficar perfeito.

Guarde filme de PVC na geladei-
ra, pois na hora de usar, ele não 
irá embolar, facilitando o uso.

Para evitar insetos na casa e dentro dos mó-
veis, espalhe folhas de louro no local. O lou-
ro é um repelente natural contra de insetos.
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ANGELINHASFANTASIAS
 A Angelinhas Fantasias é uma em-
presa especializada em confecção de fanta-
sias.
 Está no mercado capixaba há 13 
anos,	com	um	acervo	de	mais	de	2.500	fan-
tasias para aluguel ou venda. 
 Atendem ao público adulto e in-
fantil,	 vendendo	 também	 acessórios	 para	
ballet e festas.
 Especializada em fantasias de luxo, 
diferenciam-se nos detalhes, pois tentam 
se aproximar ao máximo do personagem, 
sempre priorizando a qualidade dos mate-
riais, beleza e cuidado com as peças. Apesar 
disso, não deixa de criar inúmeras outras 
opções para atender um público bem varia-
do.
 A Angelinhas Fantasias planeja 
para o segundo semestre uma nova opção 
no segmento confecção:  linha Mãe e Filha, 
que será feita sob encomenda. 
 Se a opção for fantasia ou Linha 
Mãe e Filha, o cliente pode levar o modelo 
escolhido ou ainda pode ser auxiliado na es-
colha, através de catálogo de sugestões na 
própria loja.

Contato: 27 3065-5557
Rua Euclides da Cunha, 538

Sala 01 - Laranjeiras 
Serra - ES
             ANGELINHAS
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