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 Mais uma edição da Revista Lollypop acaba de chegar às suas mãos! Trou-
xemos matérias super interessantes sobre os cuidados com a saúde das gestantes, 
principalmente no verão, orientações sobre postura, dores que não sabemos de onde 
vem, alimentação saudável, dicas para arrumação de uma mesa bem divertida para 
crianças, o que fazer com eles durante as férias, inclusive com dicas de viagens, curio-
sidades e detalhes na hora de planejar uma festa de aniversário, além de uma receita 
deliciosa para você testar em casa!
 Nossos colunistas são convidados especiais, especialistas nos assuntos pau-
tados, e com isso ganhamos conhecimentos super valiosos. Aproveitem a oportuni-
dade da leitura!
 E colaborem com sugestões para as próximas edições, através do e-mail: 
revista@lollypop.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. 
 

Um abraço,
Michele Carasso

Editora responsável
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A DICA DE HOJE É: 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA UMA VIDA MELHOR
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     Manter a harmonia de nosso corpo é um 
desafio constante, especialmente quan-
do o assunto é saúde. Dados recentes do 
Ministério da Saúde apontam para um cres-
cente número de pessoas acima do peso 
- cerca de 52,5% dos brasileiros estão fora 
das metas. E não pára por aí. Obesidade é 
um importante fator de risco para doenças 
crônicas, especialmente hipertensão arteri-
al, diabetes mellitus tipo 2 e doenças car-
diovasculares. 
     Desse modo, é fundamental buscar um 
ambiente familiar voltado para alimentação 
saudável e adequada às reais necessidades 
de nosso corpo. E estes bons hábitos devem 
ser incentivados desde muito cedo, espe-
cialmente entre as crianças. É necessário 
resgatarmos nossa cultura alimentar, 
valorizando alimentos saudáveis de nossa 
região e resistindo aos tradicionais apelos 
das calorias. O alimento deve ser uma fonte 
de prazer e de saúde e não algo que pos-
sa comprometer nosso bem-estar. E diante 
disso, como está sua alimentação?
     Algumas atitudes favorecem uma vida 
mais saudável: comer sempre frutas, le-
gumes e verduras, uma vez que são fontes 
de fibras, vitaminas e minerais; reduzir o 
consumo de sal, açúcar e alimentos gor-
durosos e frituras, assim como álcool e 
refrigerantes; optar por alimentos cozidos 
ou assados, leite ou iogurte desnatados e 
queijos brancos, além de cereais integrais. 
Sobretudo, beber bastante líquido e prati-
car alguma atividade física são essenciais à 
nossa saúde.

     A dica então é manter sempre um diário 
alimentar e compromisso com suas metas, 
estar sempre motivado e em busca de um 
peso e hábitos de vida saudáveis. Da ali-
mentação e da saúde se cuida todos os dias.

Dra. Alessandra Ferri Casini
Endocrinologista

27 3329-1273

Dra. Alessandra Ferri Casini
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Qual a importância da lembran-
cinha em um evento infantil?

 Olá mamães, hoje vamos abordar 
um detalhe da festa infantil muito desejada 
por todos os convidados: a lembrancinha! 
Quem não ama ganhar um mimo? Bem, um 
dos significados das lembrancinhas ofereci-
das em um evento é uma forma delicada de 
agradecer aos convidados pela presença em 
momentos especiais como batizados, ani-
versários e chás de bebê.
 Muito comum atualmente em nos-
sos eventos infantis, as lembrancinhas estão 
cada vez mais ganhando destaque. Antiga-
mente ofereciam as lembranças como uma 
extensão da mesa de doces e guloseimas, 
hoje existe uma preocupação a mais com 
elas, pois a maioria das mães está preferin-
do lembranças úteis como, por exemplo, as 
bolsinhas e almofadinhas para comemora-
ções de 1 ou 2 aninhos.
 Seguindo por esse caminho as lem-
brancinhas úteis me agradam muito mais, 
uma vez que, além de você oferecer um 
mimo ao seu convidado que faça com que 
ele se lembre da sua festa com emoção e 
carinho, você também proporciona que ele 
utilize o mimo em seus passeios, na escola, 
como enfeite de quarto e principalmente 

incentivando a criatividade e o desenvolvi-
mento daquela criança.

 Então, mãos a obra! Observe a ida-
de dos convidados que levarão as lembran-
ças para casa e pense também no seu estilo 
de vida e a proposta do tema da festa... Se-
guindo essas dicas tenho certeza que você 
conseguirá agradar não só seus convidados 
mirins, mas também as mamães, já que 
uma lembrança que tem a ver com todos es-
ses elementos com certeza será um sucesso 
garantido.
 Em alguns eventos infantis tam-
bém sugiro lembranças para as mães dos 
bambinos, dentre elas estão os bem come-
morados, os bolos no pote, os sabonetes 
líquidos em embalagens delicadas e difuso-
res de ambiente... Sucesso absoluto!

 Beijo da Cintia Kuster.
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Cuidados com a pele: 
a gestação e o verão

 O calor se aproxima, e junto com 
ele a vontade de se bronzear, curtir a pisci-
na, a praia, ou fazer uma viagem. Estes não 
deixam de ser também os desejos das ges-
tantes. E eles podem, e devem, ser realiza-
dos! Para não errar, separamos o que pode 
e o que não pode ser feito com a pele da 
grávida no verão.

O QUE PODE:

 •O primeiro cuidado é evitar a ex-
posição prolongada ao sol. Isso é necessá-
rio, pois evita o aparecimento de manchas. 
Aqui vale um parêntese. Há uma linha es-
cura, absolutamente normal, que surge no 
centro da barriga da gestante, conhecida 
como alba, tende a desaparecer logo após o 
nascimento do bebê. É sempre bom enfati-
zar que não há proibição em relação ao sol, 
se observarmos alguns cuidados. A gestante 
pode se expor desde que use filtro solar, e 
faça isso até às 11h ou após às 15h. Entre 
11h e 15h, aumentam os riscos de câncer de 
pele, além de problemas de avermelhamen-
to e queimaduras.
 •Pintar o cabelo: Somente a partir 
da 20ª semana. Procure seu medico para sa-
ber qual tintura é liberada.
 •Vitamina C: O uso de hidratantes 
à base de vitamina C são seguros, evitam o 
envelhecimento da pele. Podem ser usados 
desde o inicio da gestação.
 •Hidratação Capilar: Deve ser re-
alizada e com frequência. Usar cremes hi-
dratantes com formulação natural é uma 

excelente pedida. Os filtros solares capilares 
também são recomendados, pois protegem 
os fios contra os danos causados pela expo-
sição ao sol. Devem ser utilizados ainda com 
mais frequência.
 •Hidratação Corporal: Pode e deve 
ser feita diariamente! Entretanto cremes a 
base de ureia devem ser evitados.
 •Procedimentos corporais contra 
celulite: Somente 30 dias após o parto nor-
mal e 60 dias após a cesariana. 
 •Drenagem Linfática: Sempre, ela 
gera mais conforto para paciente.

O QUE NÃO PODE:

 •Ácidos à base de retinoides são 
proibidos durante a gestação. São teratogê-
nicos, ou seja: causam má formação fetal.
 •Laser é proibido durante a gravi-
dez. O clareamento da pele e o estímulo de 
colágeno podem ser feitos com ácido azelai-
co (uma substância segura na gestação).
 •Não pode ficar sem orientação 
médica do dermatologista durante a gra-
videz. O primeiro cuidado com a pele é a 
orientação!

Irene Baldi, dermatologista Clínica Image
 27 3225-7261 / 3225-6615

PLANETA ÁGUA 
 
 Férias chegando e em tempo de 
dólar alto, que tal viajar pelo Brasil?
  Não é só a beleza que vai te sur-
preender, Foz do Iguaçu tem a força da 
natureza, uma energia incrível e excelente 
estrutura para os turistas. Brasileiros e grin-
gos ficam de queixo caído pelas cataratas. 
Na primavera e verão a vazão das águas au-
menta, mas merece ser visitada em várias 
estações do ano.
  No Parque Nacional do lado bra-
sileiro temos a visão total do conjunto das 
cataratas e a primeira parada é o Macuco 
Safári. Você vai de trenzinho até a beira do 
Rio Iguaçu e depois numa lancha com mui-
ta adrenalina passando por baixo de várias 
quedas (com direito a ficar encharcado). Êx-
tase total!

 O lado argentino tem mais água e 
mais selva para os que se aventuram. Pode-
se caminhar por passarelas que passam por 
cima das cachoeiras e também um passeio 
de lancha até a famosa Garganta do Diabo - 
o destaque das quedas d’água.
 Para quem gosta de voar, o passeio 
de helicóptero dura 10 minutos e é de arre-
piar. O arco-íris sempre tem presença garan-
tida.
  Dentro do parque está o fabuloso 
Hotel Belmond. Sem dúvida, um privilégio 
de luxo para quem lá se hospeda. Além da 
vista perfeita, tem SPA, ótimo restaurante e 
elegância na medida certa.
 Na Rodovia das Cataratas, muitas 
opções boas de hospedagem. Os meus pre-
feridos são: Recanto Park – que tem parque 
aquático para crianças; o novo hotel Wish 

com ótima estrutura para kids e o Mabu 
que já foi reformado.
  Para os outros dias na cidade, a 
agenda vai ficar completa.  Separe um dia 
para atravessar a ponte da amizade e fazer 
umas comprinhas no Paraguai (ainda vale a 
pena comparar preços), ir ao lado argentino 
na cidade de Puerto Iguazu: uma passadi-
nha no free shop. E a noite é animada para 
jantar ou se aventurar no cassino. 
 Fazer um passeio panorâmico na 
Usina de Itaipu e conhecer o Parque das 
Aves completa essa experiência maravilho-
sa em Foz do Iguaçu.
 Aproveite as férias das crianças e 
planeje essa trip com toda a família. Diver-
são garantida pertinho da gente!

Ana Paula Nascif
DIRETORA EUROPLAN TURISMO

www.europlan.com.br

Dra. Irene Baldi

Ana Paula Nascif

“Aproveite as férias das crianças 
e planeje essa trip com toda a 
família. Diversão garantida per-
tinho da gente!”
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Você tem dor 
nas costas?

 Sabe aquela dor na coluna que não 
te deixa em paz? Ela pode ter solução!

Já conhece o MÉTODO PILATES?
 O Pilates é um método de exercí-
cios criado pelo Alemão autodidata – Jo-
seph Hubertus Pilates, por volta de 1900.
 Trata-se de um método inteligente 
e eficiente de atividade física, criado tanto 
para condicionar, como também reabilitar 
principalmente a coluna e suas disfunções. 
 O método conta com aparelhos 
específicos desenvolvidos pelo criador do 
método, como também acessórios que in-
crementam a prática e diversificam os exer-
cícios.

Como funciona?
 Visamos com o Pilates o fortaleci-
mento da parte central do corpo (“Power 
House”), região onde se encontram as 
principais musculaturas de estabilização do 
tronco, entre elas os músculos de sustenta-
ção da coluna vertebral.
 Exercícios específicos são selecio-
nados para cada pessoa a partir de uma 
avaliação criteriosa, buscando a necessida-
de de cada um. Entre os exercícios estão 
alongamentos, fortalecimento muscular, 

equilíbrio, estabilização, conscientização 
corporal. 

Quais os benefícios?
 A melhora da qualidade de vida e a 
melhora da dor, como nos casos de hérnias 
de disco, artroses, lombalgias, cervicalgias, 
assim como a melhora da postura, melhora 
da flexibilidade/alongamento, força muscu-
lar para essas patologias, dentre outras.
Avaliação é fundamental!
 O Método Pilates está sendo muito 
difundido e atrai cada vez mais adeptos que 
buscam uma melhora da sua condição físi-
ca, portanto é necessária a avaliação por um 
profissional qualificado para melhor ade-
quação da prática e escolha dos exercícios 
indicados para cada pessoa e perfil. 
  

Fernanda Marques e Royger Clarindo
Fisioterapeutas da Spine – Clínica da Coluna 
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mulados nas crianças?
 As crianças devem explorar o 
máximo de movimentos possíveis. Os se-
res humanos apresentam a denominada 
Habilidade Motora Fundamental – HMF, 
que é a capacidade de andar, correr, sal-
tar, nadar, agachar, deslocar em várias di-
reções. Cada vez mais no consultório en-
contramos adultos que apresentam uma 
falha significativa  na Habilidade Motora 
Fundamental e esta, muitas vezes, foi per-
dida durante o seu desenvolvimento até a 
idade adulta.

E quais devem ser evitados?
 Os movimentos que devem ser 
evitados são aqueles que já são conheci-
dos na literatura científica e prática clínica 
como prejudiciais. Por exemplo, crianças 
que tem o hábito de sentar em “W” em 
tempo integral por exemplo (Figura 1). 
Esta posição pode ser mais confortável 
para a criança por dar maior estabilida-
de. Mas esta estabilidade, pode inibir a 

possibilidade de explorar outros mo-
vimentos, desta forma não trabalhan-
do outros grupos musculares, outras 
perspectivas de movimento corporal e 
equilíbrio.
Que tipo de consequência um 
adulto pode ter caso tenha sido 
uma criança com maus hábitos 
posturais?

 Uma criança que tenha 
tido hábitos ruins posturais e de 
movimento, pode se tornar um 
adulto com várias alterações 
prejudiciais. Ela pode ter dificul-
dade em usar o seu corpo para 
explorar os movimentos corpo-

rais, como exemplo o agachamento. No 
nosso dia-a-dia, temos a necessidade de 
realizar o movimento de agachamento 
em várias atividades corporais, e quando 
a pessoa perde a capacidade de realizar 
este movimento de maneira harmônica 
ela terá compensações corporais para 
realizá-lo. Se a pessoa não consegue re-
alizar o agachamento corretamente, ela 
provavelmente irá buscar compensar este 
movimento sobrecarregando a coluna 
vertebral com uma flexão. Sendo que a 
movimentação mais adequada teria que 
ser com a coluna em posição neutra.

Com qual frequência atende adul-
tos com dores provocadas por uma 
história longa de má postura? Es-
sas pessoas não haviam percebido 
o motivo, achando que é algo pon-
tual? Como tratá-los?
 A frequência de atendimento de 
adultos com dores provocadas por uma 
história longa de má postura é  altíssima. 
Normalmente os pacientes chegam com 
um diagnóstico clínico fechado, por exem-
plo, hérnia de disco na coluna lombar. E 
por conta deste diagnóstico clínico che-
gam com muita limitação dos movimentos 
associado a dor. A hérnia de disco na colu-
na lombar vai ser apenas a consequência 

Com Claudinei Chamorro Pelegrina Júnior

Adultos com dor, foram crianças 
com dificuldades de movimento

dos maus hábitos posturais e de movimento. A gêne-
se desta dor está relacionada ao uso inadequado do 
corpo ao longo do tempo. Este uso inadequado está 
relacionado diretamente  a dificuldade em realizar 
as habilidades motoras fundamentais, como o movi-
mento de agachamento. Ao realizar este movimento 
incorreto, a sobrecarga na coluna lombar aumenta 
de maneira significativa. Se o indivíduo estiver car-
regando objetos e gerar movimentos rotacionais da 
coluna, pior ainda para ele. Então uma das formas de 
tratar esta pessoa é devolver a ela a capacidade de se 
movimentar.

Na infância já é possível sofrer os resulta-
dos de uma má postura? Quando isso acon-
tece? Cite exemplos.
 Na infância é possível sim sofrer os resulta-
dos de uma má postura. Mas isto acontece normal-
mente com crianças que tenham a somação de dois 
fatores, má postura associada a alguma alteração pré
-existente.
 Por exemplo, uma criança que já tenha uma 

escoliose congênita e que 
adquire mau hábito de mo-
vimento e postural. A soma 
destes dois fatores pode gerar 
aspectos dolorosos.

Existem casos graves?
 O que podemos no-
tar é que quando uma criança 
apresenta alterações corpo-
rais significativas, escoliose 
acentuada, alterações nos pés ou nos quadris, e es-
tas não são corrigidas de maneira rápida, estas irão 
se desenvolver com as alterações se exacerbando. E 
com isto, gerando adultos portadores de dor.

Claudinei Chamorro,Ph.D. student in Biotechnology
Master in Biomedical Engineering - Bioengineering

Specialists in Musculoskeletal Physiotherapy
Specialists in Sports Physiotherapy - SONAFE - 366

Clinical Physiotherapy
professor.claudinei@gmail.com
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Uma mesa alegre 
para o dia a dia

 
 Arrumar a mesa para refeições do 
cotidiano trará graciosidade e alegria para o 
momento!
 Arrumar a mesa pode ser mais 
fácil do que você pensa. Comer é um ato  
sagrado e saborear a refeição é muito  
prazeroso; portanto, ter uma mesa devida-
mente arrumada aumenta a satisfação do 
ato. Geralmente costumamos arrumar uma 
bela mesa somente em ocasiões especiais, 
mas por que não arrumá-la no dia a dia para 
manter a família mais unida? Por isso, indi-
co o exercício deste ato nas férias escolares, 
onde é possível dar mais atenção para os 
filhos e, ao mesmo tempo, tentar introduzir 
de forma lúdica, mesas coloridas e lindas. 
Assim,  quando retornarem às aulas, já fará 
parte da rotina.
 Em alguns casos, conseguimos 
até introduzir alimentos que sabemos ser 
importante para eles e que na correria do 
ano não é possível. Arrumar uma mesa 
do cotidiano é muito fácil e não demanda 
utensílios caros e sofisticados demais, mui-
tas vezes o simples agrada.
 Por isso, vou dar algumas dicas in-
teressantes para você arrumar uma mesa 
criativa e bem disposta todos os dias. Com 
poucos elementos combinados, fica fácil 
conseguir: Basicamente é só ter os acessóri-
os corretos e usar a criatividade para com-
biná-los em formatos diferentes.
  
 *Primeiramente, vamos às moldu-
ras dos pratos.

 Sejam sousplat ou jogos ameri-
canos, eles darão todo o charme da mesa. 
Aqui você tem duas opções: ou investe em 
jogos americanos bem coloridos e  ousa-
dos com louças lisas e pouco arranjo na 
mesa todos os dias ou faz exatamente o 
contrário, investindo em jogos americanos 
ou sousplat neutros e destacando acessóri-
os e arranjos coloridos. Seja qual for a sua 

opção, lembre-se de garantir a alegria da 
mesa mesclando e equilibrando as cores. 
Caso queira, pode esticar uma toalha de 
mesa de tom neutro antes de colocar os jo-
gos ou sousplat. Lembrando que para o dia 
a dia é importante que essas peças sejam 
hipermeáveis ou de limpeza fácil. Claro, não 
esquecer  dos talheres e copo. 

 *E agora os acessórios.

 A sugestão de arranjos, na rea-
lidade, podemos usar o que já temos em 
casa. Uma florzinha que enfeita algum 
outro ambiente da casa, uma peça deco-
rativa, um brinquedo que a criança curtir...  
Enfim, você verá que este momento vai se 
tornar realmente ÚNICO!

MODO DE FAZER:

Em uma tigela, misture os ovos levemente 
com o iogurte,  a  manteiga derretida e as 
bananas picadas. Acrescente o  açúcar, o 
açúcar mascavo, o trigo e as nozes. Por últi-
mo o fermento em pó até ficar uma massa 
homogênea. Distribua a massa em formas 
de papel para empada (7 cm de diâmetro). 
Coloque em uma assadeira e leve ao forno 
médio-alto (200°C), pré aquecido, por cerca 
de 30 minutos ou até dourar. Sirva.

DICA:

Para colocar a massa nas forminhas, colo-
que antes as forminhas num tabuleiro para 
assar cupcake ou então em formas para 
empada, para que não percam a forma. E 
use um copo medidor com bico, para des-
pejar a massa nas forminhas.

•2 ovos batidos
•1 iogurte natural
•100 g de manteiga derretida
•3 bananas nanicas picadas
•2 xícaras  de farinha de trigo
•1 ½ xícara de açúcar
•½ xícara de açúcar mascavo
•½ xícara de nozes trituradas
•1 colher de sopa de fermento em pó
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 Oi gente, estou aqui de volta, e se você é um apaixonado por montanhas
-russas ou morre de medo delas, vai se interessar por essas curiosidades sobre esse 
brinquedo!
 O nome montanha-russa já denuncia onde o brinquedo foi inventado. No 
entanto, as montanhas-russas da Rússia eram muito diferentes das atuais. O conceito 
de montanha-russa nasceu no século XVII para se referir a pistas de gelo com subidas, 
quedas e curvas pelas quais os russos andavam de trenó durante os rigorosos inver-
nos. Uma ótima maneira de se divertir a 50 graus negativos... O primeiro carrinho de 
montanha-russa surgiu em 1784, em São Petersburgo (Rússia), mas foi a França, a 
responsável por apresentar a novidade à Europa, em 1804. Lá, ela ganhou esse nome 
de montanha-russa.
 Em 1817, os franceses desenvolveram um sistema de cabos para trazer os 
carrinhos de volta ao topo da pista. Nessa época, o “meio de transporte” nem sempre 
conseguia parar no final da rampa e muita gente se machucava. Imagina que loucu-
ra??? E a gente que tem medo dos brinquedos de hoje em dia!
 A mais antiga montanha-russa do mundo (Leap-the-Dips) está em atividade 
em Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), desde 1902. Na década de 1980, chegou a ser de-
sativada, mas voltou a ser reaberta em 1999. Em 1996, se tornou patrimônio histórico 
nacional.
 Existem parques de diversão dedicados apenas a montanhas-russas. O 
Cedar Point, em Ohio (EUA), tem 17 tipos diferentes. O parque de diversão Six Flags 
Mountain, na Califórnia, é o parque com mais montanhas russas do mundo: 18 tipos, 
mais precisamente. Será que alguém tem estômago para isso? Literalmente...
 O mais emocionante e, ao mesmo tempo, mais aterrorizante, é o momento 
em que o carrinho sobe até uma altura assustadora e cai a uma velocidade muito 
alta.  
 O recorde de queda mais longa do mundo é da montanha russa Kingda Ka, 
com nada menos que 139 metros de queda. Se levarmos em conta que ela é a mais 
alta e a segunda mais rápida do mundo, estamos diante de uma joia, ou de uma lou-
cura total e completa!!!
 Ron Toomer, um engenheiro que se dedicou a desenhar atrações para par-
ques de diversão, especialmente montanhas-russas, não prestigiava suas criações. O 
projetista de 93 montanhas-russas ao redor do mundo sofria de fortes enjoos com o 
movimento do brinquedo e preferia vê-las funcionando em terra firme.
 Os viciados em adrenalina ficariam entediados se andassem na primeira 
montanha russa moderna, que foi construída em Coney Island, nos Estados Unidos, 
em 1884. Seus passageiros, que iam sentados de lado, alcançavam a tremenda veloci-
dade de 9,6 quilômetros por hora, chegando à altura máxima de 15,2 metros!
 A montanha-russa mais rápida do mundo fica em Abu Dhabi, no parque Ferri 
World. Seu nome é fórmula russa e ela atinge uma velocidade de 240 quilômetros por 
hora, muito similar à velocidade que alcançam os carros de Fórmula 1.
 Amada por alguns e completamente temida por outros, as montanhas russas 
estão entre as atividades que mais liberam adrenalina, despertando a curiosidade até 
mesmo dos mais medrosos.
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 Aqui no Lollypop todo dia tem uma festa mais legal que a outra: uma mais 
divertida, outra mais bem decorada, mais animada, mais movimentada, colorida e 
sempre uma inspiração para quem vai ser o anfitrião da próxima festa. Aqui estão 
algumas fotos marcantes...

 No mês de outubro tivemos o Halloween do Lollypop. Foi o máximo! As fantasias 
foram muito bem elaboradas e a animação tomou conta da galera! Curtam algumas fotos. 
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1 – Acampar: se for no sítio, melhor ainda. Mas, se não, 
serve na sala mesmo;

Brincadeiras de férias

3 – Cabra-cega: com os olhos vendados, o cabra-cega tem que pegar alguém e descobrir 
quem é;

2 – Cabo de guerra: cada equipe segura uma 
metade da corda. Ganha o que conseguir tomar a corda do outro;

4 – Quente ou frio: esconda algo para a turma procurar. “Tá quente” se estiverem 
perto. “Tá frio” se estiverem longe;

5 – Corrida de sacos:  todo mundo dentro de um saco e corre até a linha de chegada. 
Sim, tombos virão;

6 – Corda humana: uma criança caça as outras. Quem ela pegar, fica de mãos dadas. 
Ganha o último a ser tocado;

7 – Eu vejo: a turma tem  que decifrar o que a líder acabou de ver;

8 – Gato mia: todo mundo se esconde num quarto escuro. O gato tem que achar a turma 
só pelos “miados”;

9 – Guerrinha de bola de papel: cada time com seu campo. Então, guerra! No fim, 
ganha o que tiver menos bolas de papel em sua área;

10 – Jogo de sério: olhe bem sério nos olhos de sua dupla, sem rir;

11 – Mímica:  adivinhe o que a criança está representando com mímicas;

12 – Siga o mestre:  todos devem fazer o que o mestre fizer. Mas tem que inventar, imitar 
bichos estranhos, passar por debaixo de móvel, e assim vai...
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 A Girassol Festas está no mercado 
capixaba há 13 anos, dirigida por Débora 
Padilha e, seu esposo, Gilmar Menegaz. 
Desde sua criação a empresa tem como 
meta a excelência em seus serviços. Inves-
te em materiais de qualidade, prioriza uma 
festa bem acabada e rica em detalhes por 
entender que “para a mãe da festa, a sua 
tem que parecer ser a primeira montagem”.
 A Girassol Festas conta com uma 
equipe enxuta, mas permanente e bem trei-
nada que, por ter continuidade, absorve a 
filosofia da empresa de “sempre fazer bem 
feito”.
 Em diversos momentos lançam 
tendências em decoração infantil. Assim 
foi com os cenários interativos, a forração 
de tecidos nas paredes, a apresentação de 
projeto gráfico para que o cliente possa ver 
como será sua festa com antecedência, o 
uso de painéis digitais com efeito 3D e tan-
tos outros agora usados pela maioria dos 
decoradores locais.
 Atendem uma clientela exigente 
e formadora de opinião, por esse motivo 
estão constantemente renovando peças e 
criando projetos personalizados.
 O atendimento é sempre persona-
lizado e feito pela própria Débora, que além 
de diretora da empresa também se coloca 
à frente da decoração, criando os proje-
tos. Este atendimento os aproxima mais 
do cliente, permitindo conhecer melhor as 
suas expectativas com a festa, seus sonhos 
em detalhes. Desta forma, fica muito mais 
fácil criar uma decoração que traga satisfa-
ção ao cliente! Oferecem também uma as-
sessoria gratuita para o cliente que deseja 
contratar mesa de doces e/ou guloseimas. 
 Para selar esta parceria que acon-
tece há 13 anos, lançamos a MEGA FESTA! 

27 3237-1971 – 99840-5200
Rua Carlos Martins, 1050 – loja 09 – Jardim 

Camburi – Vitória/ES
Fanpage: girassolfestases
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Encontre os 7 ERROS!
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