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contato

Cristina Vargas

Cristina Vargas, Fátima Abelha e 

Michele Camargo

InPacto Design

Cristina Vargas, Fátima Abelha, Michele Camargo, 

Camila Pitanga, Cintia Kuster, Priscila Moura, 

Katryny Lourenço, Karol Felício, Bianca Martins, 

Marcella Rosa e Ana Amélia Zanoni.

As matérias aqui publicadas são de exclusiva 
responsabilidade dos colaboradores que as assinam.

Nesta edição da Revista Lolllypop você vai conhecer o trabalho de Karol Felício, uma jornalista que 

registra as emoções do parto em fotos artísticas com legendas poéticas.

Com a chegada do inverno, a temperatura mais amena nos convida para uma boa xícara de chá, 

seja na companhia de amigos, para um momento de meditação, descontração ou acompanhando 

a leitura de um bom livro. A sommelier de chás, Katryny Lourenço nos fala que vamos a lugares 

diferentes a cada gole.

A psicóloga Bianca Martins explica que tempo com os pais é de extrema importância para os bebês e 

para as crianças, tanto em sua qualidade, quanto em sua quantidade. 

Contamos sempre com a participação de nossos leitores com sugestões de matérias para que a nossa 

revista se torne cada dia mais interessante.

Um abraço

Michele Camargo
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foco na

Saúde
Introdução Alimentar: 
Uma tarefa nem sempre fácil!

Dra. Camila Pitanga

Frequentemente ouço mães, amigas e pacientes 
preocupadas e com muitas dúvidas sobre a 
introdução alimentar de seus lhos após o 
desmame. Nem sempre é fácil! Além de toda 
aprendizagem exigida dos pequenos, muitas 
mães cam literalmente perdidas numa fase tão 
importante dos bebês.
Pra começar, é recomendado que a introdução 
alimentar seja feita após os 6 meses de vida. É 
preciso esperar o bebê estar pronto para receber 
os alimentos. Antes dos 6 meses o sistema 
d i g e s t ó r i o  n ã o  e s t á  c o m p l e t a m e n t e 
desenvolvido: o intestino imaturo, os mecanismos 
de mastigação e deglutição ainda não estão 
“prontos”, o reexo da língua ainda presente, o 
que dá a sensação que o “bebê bota tudo para 
fora”,  eles ainda não cam sentados ou em 
posição correta para se alimentar, enm, tentar 
adiantar demais o processo só diculta, deixando 
os pais ainda mais frustrados. 
Durante o aleitamento, tanto materno quanto 
por fórmulas, os bebês acostumam com sabor 
mais adocicado. Começando com as frutas 
acabamos tendo uma maior aceitação. 
Lembrar que durante todo esse período ele só 
conhecia um tipo de alimento, uma única textura 
e o gosto não variava muito. 
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Ter paciência para esta fase de experimentação 
e aprendizado é a chave do sucesso. Escolha 
frutas mais básicas, mais adocicadas, como 
banana, pêra e maçã. Mas não existe uma regra 
especíca. O importante é, a medida que o 
bebê for aceitando, apresenta-lo a maior 
variedade possível de sabores e texturas, para 
que ele crie uma “memória alimentar” rica e 
variada. Ao longo da introdução, apresente as 
frutas de diversas formas, amassadas, aos 
pedaços, deixe a criança tocar nos alimentos, 
sentir as texturas e saciar também a curiosidade. 
Para alimentação salgada, siga os mesmos 
p r i n c í p i o s  n a  v a r i e d a d e  e  f o r m a  d e 
apresentação e preparo de um mesmo 
alimento, e na progressão da dieta, coloque 
sempre que possível uma porção de cada grupo 
alimentar na mesma refeição: carboidratos, 
legumes, verduras e proteínas. De preferência, 
não misture tudo! É bom que a criança conheça 
os diferentes tipos de alimento, tanto visualmente 
quanto no paladar. As papinhas misturadas ou 
batidas no liquidicador impede que a criança 
tenha esta experiência e diculta o treinamento 
do paladar e a descoberta dos diferentes 
sabores. Amasse os alimentos ou deixe-os com 
uma consistência mais macia, e deixe a criança 
a vontade para saborear, e se sujar! O prazer em 
se alimentar facil ita muito o sucesso na 
introdução alimentar.
Até os dois anos de idade evite adição de 
açúcar e alimentos industrializados. É neste 
período que a criança cria sua memória 
alimentar, sua preferencia de paladares e 
consequentemente a construção de seus 
hábitos alimentares. 

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br


um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster
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Ao organizar um evento precisamos nos 

resguardar de algumas situações que podem vir 

a ocorrer e desta forma garantir que tudo saia 

perfeito no grande dia! É importante carmos 

atentos a alguns itens para prevenir a famosa Lei 

de Murphy –“se algo pode dar errado, dará”:

1 - Mau tempo: Se o seu evento for acontecer em 

uma área externa, é fundamental a contratação 

de um toldo com uma empresa especializada e 

que suporte chuva ou até mesmo um sol forte. 

Assim, você conseguirá oferecer conforto e 

segurança aos seus convidados. 

2 - Energia: Desde uma simples piscina inável de 

bolinhas até um super show audiovisual precisam 

de energia. Vericar no local do evento se a 

energia disponível é suciente e adequada para 

seu evento. Caso contrário a contratação de um 

gerador trará segurança. 

DEU ERRADO! E AGORA?

3 - Equipe: Segurança na portaria e no entorno do 

evento, identicação dos presentes, controle de 

convidados, segurança nos brinquedos, apoio 

para limpeza dos toaletes, é muito importante 

para que tudo aconteça de forma tranquila.

4 - Informações: Ter uma equipe integrada e 

conhecedora de todas as informações do 

evento faz com que o risco de acontecer algum 

imprevisto seja minimizado, e caso ocorra, seja 

resolvido com ecácia e discrição. Delegar um 

coordenador para o evento e certicar-se que 

toda a equipe está anada com o desenvolver 

da festa, faz com que aumentem as chances do 

seu evento ser um sucesso!

Aguardo sugestões de vocês para o tema da 

próxima edição:

cintia_kuster@hotmail.com

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br
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crônicas da

Maternidade
Priscila Moura

ELES IRÃO LEMBRAR!

Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br

8

Daqui, do topo da minha generosidade, eu mãe 
escondo uma vaidade.
Eu queria ser lembrada, mas como, se eles irão 
esquecer.

Sem palmas, placas ou medalhas, sem discursos, 
troféus ou suntuosas mortalhas.
Queria um registro, uma memória que valha, mas 
não, eles irão esquecer.

A gestação, a acolhida imediata e dores do 
parto, o enxoval e a montagem do quarto.
A mesa sempre posta, as noites em claro e seios 
fartos, eles irão esquecer.

A alegria do positivo, o querer imediato, o amor 
intuitivo.
A culpa no primeiro adeus na escola e o choro 
escondido.
Eles não sabem e se soubessem, ainda assim, 
iriam esquecer.

O orgulho na feição reconhecida, o ver crescer, 
a lágrima escondida.
Bracinhos pequenos que abraçam pernas e 
pedem acolhida.
Eles também estiveram ali, mas irão esquecer.

O sono velado, a pele cansada e os sonhos 
postergados.
Mudança de planos, de rumos, de si e do 
passado.
Eles até podem imaginar, mas irão esquecer.

E quando o tempo vier, a voz amadurecer e o 
cabelo mudar.
Quando a barriga crescer ou o choro, então, lhes 
chamar.
Eles nos olharão como nunca antes e então, irão 
lembrar.

A terra gira em si e no sol, a vida morre.
Os papéis se invertem, o ponteiro corre.
Os lhos, afortunados, se tornam pais e para 
sempre irão lembrar.
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bem

Viver
Katryny Lourenço

Sommelier de Chá
Instagram: @atelierdocha

HORA DO CHÁ 

Com a chegada do inverno, a temperatura mais 
amena nos convida para uma boa xícara de 
chá, seja na companhia de amigos, para um 
momento de meditação, descontração ou 
acompanhando a leitura de um bom livro.
Mas sabe aquela história de tomar um chazinho 
de maçã com canela, ou chazinho de abacaxi 
com hortelã que além de muito saboroso 
também ajuda no processo digestivo? Pois é, 
tudo isso na verdade não é chá, são apenas 
infusões.
O  C h á ,  n a  v e r d a d e , v e m  d a  p l a n t a 
CamelliaSinensis e foi descoberto na China há 
milênios. Esse chazeiro chinês dá origem a 4 tipos 
de chás: o chá branco, o chá verde, o oolong e o 
chá preto. Mas não se assuste, isso não signica 
que ele seja menos saboroso do que aquelas 
infusões de frutas, ervas e especiarias. É uma 
questão de preparar corretamente, no tempo 
certo e, principalmente, criar o hábito.
Esse arbusto chamado Camellia é um verdadeiro 
convite ao mundo de aromas, só na China 
existem mais de 10 mil tipos. A tomar pelo 
exemplo do chá verde, que de acordo com sua 
região se torna uma bebida mais suave e 
adocicada ou mais robusta. Vale a pena 
mergulhar nesta fantástica e saudável cultura.
O Chá foi descoberto por um Imperador Chinês  

que logo na primeira xícara sentiu-se muitíssimo 
bem. Assim ao longo dos anos, vem se 
estudando muito sobre o assunto. Além de ser 
uma bebida extremamente reconfortante, ele é 
rico em teína, estimulando nosso cérebro sem 
irritar. Rico em antioxidantes, graças aos 
polifenóis e à catequina que contem. Protege 
das doenças cardiovasculares, protege contra 
certos tipos de câncer, reforça nossas defesas 
imunológicas, é rico em úor, contribuindo para 
evitar aparecimento de caries dentária. Além 
disso, ajuda a dexintoxicar o organismo.
Existem muitos estudiosos e degustadores que 
investem tempo para se tornar especialista e 
Sommelier de Chá - o mesmo título recebido 
pelos especialistas em vinho. Isto nos garante 
orientações mais precisas e relevantes sobre esta 
bebida milenar.
Ser um apreciador do verdadeiro chá nos leva a 
lugares diferentes a cada gole, estimula sentidos, 
promove excelentes momentos entre amigos e 
traz grandes benefícios para o nosso corpo. 
Acho que você não precisa de mais motivos 
para iniciar essa jornada, não é mesmo?  Vamos 
juntos nos aprofundar mais e mais, substituir 
bebidas calóricas por esses novos sabores, livres 
de calorias e tão saudáveis para o nosso 
organismo? 
Bem vindo ao mundo saudável dos chás!   
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Entrevista
Karol Felício

Com um olhar muito sensível, ela vem conquistando 
mães e retribuindo com fotos emocionantes e 
legendas em forma de poesia. 

humanizada, que respeita o protagonismo da 
mulher e compartilha esse momento com um 
fotógrafo que se comunica com o casal ali 
presente, que os orienta, que pede para se 
bei jarem... Acredite, esse t ipo de coisa 
acontece! Imagine você estar completamente 
conectada com seu corpo e o seu bebê e de 
repente, um ash!

O objetivo é ser invisível?
Sim. Eu tenho sempre como missão não ser vista 
pela mulher e geralmente recebo esse 
feedback: “Nossa, você conseguiu essas fotos? 
Eu não te vi lá!”. Bem, missão cumprida.
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A ideia de fotografar partos veio da sua irmã?
Não foi exatamente uma ideia, mas uma 
intimação (rs). Ela estava se preparando para  
um parto domiciliar e queria que eu zesse o 
registro fotográco. Eu, afastada da fotograa 
há dez anos e sem nunca ter presenciado um 
parto, busquei qualicação com um prossional 
referência em fotograa de parto no país, a 
Carla Raiter. Tive uma consultoria intensiva e, já 
na época, a Carla alertou que eu não 
conseguiria parar. Ela estava certa.

Como você se prepara para atender?
Todo parto é único, particular e imprevisível. Me 
preparo estudando as especicidades desse tipo 
de fotograa, como a transformação da mulher 
no decorrer das fases do parto e o que é 
importante registrar nesses momentos. Busco, 
também, conhecer minimamente a mulher que 
irei fotografar, sua personalidade, desejos e 
r e s t r i ç õ e s .  A  p a r t i r  d e  u m a  c o n v e r s a 
despretensiosa, colho informações valiosas que 
conduzem o meu olhar naquele parto.

Existem normas e condutas para esse tipo de 
prossão? Algum preparo especíco?
Que bom que você tocou nesse ponto. É preciso 
falar sobre o comportamento do fotógrafo na 
cena do parto. Alguns hospitais só cadastram 
fotógrafos mediante a participação em cursos 
que oferecem. Entretanto, a postura do 
fotógrafo de parto deve ir muito além. 

Além como?
Regras que eu considero básicas, como: não 
usar ash, não dirigir a cena, não interferir ou 
atrapalhar a equipe, não conversar, sair do 
campo de visão da mulher...
Imagine o que é você se preparar física e 
emocionalmente, investir em uma equipe 

contato@karolfelicio.com 
@karolfeliciofotodeparto
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Você registra muitos partos normais. Assim como 
os obstetras, você cobra pela disponibilidade?
Sim, eu co de plantão por, pelo menos, quatro 
semanas para cada gestante. Durante esse 
período, estou sempre alerta e disponível 24 
horas por dia, sete dias por semana. Isso, sem 
dúvida, é levado em consideração dentro do 
orçamento. É diferente de um evento com local, 
data e hora marcados.

Quando começa o seu trabalho? Qual a hora de 
encontrar essa cliente?
Atendo caso a caso, mas de forma geral a 
cobertura começa quando a doula ou a 
obstetra conrmam que a mulher está em 
trabalho de parto. Nessa hora nos encontramos 
no hospital ou até mesmo em casa, se esse for o 
desejo da mulher.

Você fotografa apenas partos ou faz ensaios de 
gestante, newborn e/ou família também?
Sou especialista em fotograa de parto e 
geralmente recomendo outros prossionais 
quando sou procurada para as tradicionais fotos 
de gestante ou newborn. Estou entrando em um 
projeto novo, em que os registros começam no 
nal da gestação. É um trabalho fotojornalístico, 
assim como conduzo as fotos de parto, ou seja, 
não há direção. A ideia é mostrar que existe 
beleza na vida real, que nem sempre é preciso 
uma produção de roupa, cena, pose para 
mostrar essa beleza.
Essas fotos podem ser feitas em rituais como chá 
de bênçãos, escalda pés, ou no dia de arrumar a 
malinha do hospital e até mesmo nos dias mais 
comuns, porque essas são as lembranças reais, 
que deixam saudade e a gente nunca lembra de 
registrar. 

Você escreve poesias sobre os partos que você 
fotografa. Como é isso?
É tanta ocitocina, tanto amor, tanta emoção, 
que é impossível não se inspirar. Eu crio notas 
mentais enquanto fotografo. Quando chego em 
casa e vou passar essas fotos para o computador 
as notas vêm à tona e eu nalizo o texto. Não é 
uma regra, mas tem acontecido. 

O  q u e  u m a  g e s t a n t e  d e v e  l e v a r  e m 
consideração ao contratar um fotógrafo de 
parto? E o que deve esperar do seu trabalho?
Deve levar em consideração a experiência do 
fotógrafo em partos, que tem características 
especícas, conversar sobre o comportamento 
do prossional na cena do parto, pedir indicação 
para as doulas, principalmente (elas possuem 
informações valiosas sobre os prossionais de 
parto do mercado) e até mesmo entrar em 
contato com clientes desse prossional para uma 
conversa sincera.

Karol Felício, jornalista, se tornou fotógrafa de 
partos ao atender os anseios da irmã grávida, 
que queria registrar seu parto domiciliar, mas sem 
a presença de uma pessoa “estranha”. 

Busco, também, conhecer minimamente 
a mulher  que i re i  fo tografar ,  sua 
personalidade, desejos e restrições. A 
partir de uma conversa despretensiosa, 
c o l h o  i n f o r m a ç õ e s  v a l i o s a s  q u e 
conduzem o meu olhar naquele parto.
‘‘ ‘‘



Comportamento

Sou de uma geração que foi criada sob a 
máxima: “crianças precisam de qualidade de 
tempo e não de quantidade”. Recentemente 
um documentário sobre a infância nos faz o 
seguinte desao: diga ao seu chefe que o que 
importa é a qualidade do tempo que você vai se 
dedicar ao seu trabalho. Será que cola? 
Claro que não cola. Mas, com relação aos lhos, 
o que importa é uma boa equação entre 
qualidade e quantidade, pois não adianta 
absolutamente nada estar lá o tempo todo, mas 
sem se ocupar das verdadeiras necessidades da 
criança.
O tempo com os pais é de extrema importância 
para os bebês e para as crianças tanto em sua 
qualidade, quanto em sua quantidade. É com 
tempo que ensinamos e aprendemos a amar 
incondicionalmente. É no cotidiano das relações 
que aprendemos quem é nosso lho, do que ele 
gosta, o que suporta, o que o interessa, quais suas 
diculdades e, principalmente, o que ele 
desperta em nós. 
Homens e mulheres da minha geração estão se 
tornando pais e mães e os ecos da qualidade de 
tempo estão dando lugar a uma nova demanda. 
Recebemos nos consultórios casais muito 
exigentes consigo mesmos, que morrem de 
medo de falhar, ofertam de tudo aos lhos, mas, 
pelo excesso de trabalho, falta-lhes quantidade 
de tempo com as crianças. 

Bebês e crianças pequenas precisam desde 
muito cedo de alguém que cuide deles, os 
inspire, os considere. Alguém que os reconheça 
como únicos no mundo. A função do pai e da 
mãe é bas icamente se ocupar  dessas 
necessidades primordiais que são afeto, 
cuidado, interesse, e lhes ensinar o que é correto 
e determinar limites. Ensinar que, para viver na 
coletividade, terão de ceder de vez em quando 
e isso é aprendido através das experiências de 
frustrações e perdas, principalmente.
Crianças precisam de muito pouco. Brinquedos 
caros jamais substituem brincadeiras que 
podemos fazer, como escalar as pernas dos pais, 
montar cabanas na sala de jantar, pisar em 
poças de lama e cantar no carro a caminho da 
escola o hino do time do pai. 
Ao chegar em casa, que nos permitamos 
desligar os celulares e rolemos no chão, 
montemos os quebra-cabeças, observemos 
nossos lhos colorindo, digamos o quanto a letra 
no caderno está mais caprichada do que na 
semana anterior. 
Pois ao nal do dia, não há nada mais satisfatório 
do que ter o pé espetado por uma pecinha de 
Lego que foi usada em uma brincadeira e cou 
esquecida no tapete da sala, enquanto todos 
dormem. 
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Bianca Martins

DE PRESENTE, DÊ PRESENÇA!

Psicóloga 
@infans_es
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Marcella Rosa

Modo de fazer
Ingredientes:

120 gramas de milho de pipoca

120 gramas de açúcar cristal

120 ml de água

60 ml de óleo

120 gramas de leite ninho

 marcellacalmonrosa@gmail.com

Leite Ninho
Pipoca de

Coloque o óleo, a água, o açúcar e o milho de 

pipoca em uma pipoqueira. Com a panela sem 

a tampa, mexa em fogo alto até começar a 

estourar. Tampe rapidamente a panela e abaixe 

o fogo.  Cont inue mexendo sem parar .

Assim que as pipocas demorarem mais de 5 

segundos para estourar, desligue o fogo.

Quando sua pipoca estiver pronta, ela vai car 

"caramelizada" e um pouco colada uma na 

outra por causa da calda.

Coloque o leite ninho em uma vasilha e misture 

bem a pipoca com o leite ninho.

Cate os milhos que não estouraram e espere 

esfriar. Depois guarde em local fechado para 

não murchar.
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Curiosidades
Ana Amélia Zanoni
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Quando o Magic Kingdom abriu suas portas, em 

71, o ingresso era US$ 3,5. Quem dera ainda fosse 

assim hein?!?!

A 25 km de Disney World, a Disney Wilderness 

Preserve é uma área de preservação de 50 km² 

comprada na década de 90. A Disney cuida da 

conservação da vida selvagem, numa forma de 

“compensar” os danos causados ao meio 

ambiente pelo desenvolvimento do complexo 

de Orlando.

A manutenção diária dos parques da Disney é 

tão rigorosa que, todos os dias, os postes da Main 

Street (rua principal do Magic Kingdon) são 

pintados! À noite, um mar de funcionários pega 

pesado para começar o processo de limpeza. As 

lixeiras dos parques estão a menos de 20 passos 

umas das outras para ajudar nesse processo de 

manutenção também.

O lixo produzido nos parques é descartado e 

conduzido por um sistema de gás comprimido. 

Diariamente, são produzidas várias toneladas de 

lixo e a solução encontrada foi um sistema de 

tubulação que recebe todo o lixo recolhido e o 

e n v i a ,  p o r  s u c ç ã o ,  a t r a v é s  d e  c a n o s 

subterrâneos até centrais de processamento e 

reciclagem. O lixo chega a “viajar” a uma 

velocidade próxima dos 100 km/h.

A magia no mundo Disney é tão levada a sério 

que, nunca dois Mickeys são vistos ao mesmo 

tempo por um turista do parque!

Inaugurado em 1971 em Orlando, na Flórida o 

Walt Disney World é um dos principais destinos 

turísticos do planeta, com quatro parques 

temáticos como o tradicional Magic Kingdom, 

além de parque aquático, hotéis e numerosos 

restaurantes. Visitado por milhões de pessoas 

todos os anos, o complexo tem algumas 

curiosidades que surpreendem até os seus 

maiores conhecedores.

O tamanho total do Walt Disney World é de mais 

de 100 km², equivalente, por exemplo, à área da 

cidade de San Francisco.

O parque dá trabalho a cerca de 62 mil pessoas, 

e é o maior empregador num único local nos 

Estados Unidos.

Todo dia, mais de duzentos pares de óculos de sol 

extraviados aparecem no setor de Achados e 

Perdidos. Assim ca difícil encontrar os seus!

Sobre as  famosas Coxas de peru:  e las 

começaram a ser vendidas como petiscos no 

parque na década de 90. Hoje, mais de 1,6 

milhões de coxas são consumidas no parque 

todo ano, e aparecem também estampadas em 

artigos como camisetas, bonés e outros.

Mais de trinta toneladas de frutas e vegetais são 

cultivadas anualmente na área do parque, perto 

do EPCOT. Os alimentos frescos são usados nos 

restaurantes do resort, dando um toque saudável 

ao cardápio.

Situado em Liberty Square, no coração do Magic 

Kingdom, o grande carvalho conhecido como 

LibertyOak (carvalho da liberdade) é “pai”, 

através de suas bolotas, de mais de 500 outros 

carvalhos espalhados pelos Estados Unidos.

Poucos sabem, mas existe uma suíte escondida 

no famoso Castelo de Cinderela, com lugar para 

seis pessoas e TVs disfarçadas como espelhos 

mágicos. Infelizmente, não dá para reservar a 

suíte: os hóspedes são sorteados aleatoriamente 

pelo parque todos os dias.

DISNEY mimosescrap@gmail.com



As++Momentos de alegria no Lollypop!
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dicas do

Lolly
Lembrancinhas

criativas

Nesta primeira imagem da melancia, ca lindo e é 

muito fácil de preparar, basta ter uma forminha de 

coração ou estrelinha e pronto, só espetar no palitinho. 

E se desejarem, podem até misturar com outras frutas 

(melão, kiwi) para car mais colorido. Ou então, como 

na segunda imagem, cortar a melancia em pequenos 

pedaços e colocá-la como se fosse um picolé.

Lembrancinha de sabonete em formato de picolé um 

charme, muito fofa para festinha de meninas

O cone de frutas é muito bacana, colorido e 

saudável. Além de car bem mais bonito, o prato 

se torna totalmente comestível. Boa ideia para 

quem curte o ecologicamente correto: nada de 

lixo após a sobremesa.
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kadoshfotograa@gmail.com
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Michele Camargo
super

Indico

Nilza Malheiros começou a trabalhar com biscuit 

(massa de modelagem) há aproximadamente 

18 anos. Em princípio era apenas uma atividade 

para preencher as tardes sem maiores 

pretensões, mas após algum tempo, começou a 

fazer lembrancinhas personalizadas e topos de 

bolos. Há aproximadamente 15 anos, fez seu 

primeiro bolo fake. Por um tempo conseguiu 

conciliar os vários trabalhos que confeccionava 

e m  b i s c u i t ,  m a s  c o m  o  a u m e n t o  d a s 

encomendas de maquetes optou em se 

especializar nelas.

Há três anos, buscando melhorar o atendimento 

aos clientes passou a oferecer seus produtos e 

serviços através do site:

www.nilzamalheiros.com.br 

De forma prática e segura o cliente escolhe o 

modelo e Nilza Malheiros entrega no endereço 

combinado.

As maquetes em biscuit aliam praticidade e 

economia, uma vez que são confeccionadas 

com material durável podendo ser utilizado por 

várias vezes, reduzindo o custo para o cliente.

A alegria das crianças chega ao auge quando, 

observadas pelos convidados, sopram as velas 

do tão admirado bolo.

JÁ IMAGINARAM UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO

SEM BOLO? 

Nilza Malheiros
www.nilzamalheiros.com.br
Contato: 27 99929-1720
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Festa 

Escolar

R$ 3.400,00 Festa 
LOLLY

R$ 3.850,00

Festa 

Disco

R$ 4.850,00
Festa 

Convencionalseg à quint
R$ 68,00

fim de semana
R$ 72,00

Festa para 50 pessoas com 3 horas de duração e 
inclui decoração temática com bolas.

Festa para 50 pessoas com 3 horas de duração e 
inclui bolo e docinhos para arrumação da mesa e 
decoração padrão Lolly.

Festa para 50 pessoas com 4 horas de duração, 
voltada para o público adulto/adolescentes, 
com cardápio especial, DJ e decoração disco.

Festa convencional onde é servido  cardápio com 
todas as delícias que o Lollypop oferece. 
Diversão garantida para adultos e crianças.

Festa para 70 pessoas com 4 horas de duração, cardápio 
convencional do Lollypop. Inclui decoração premium da 
Girassol Festas e maquete de bolo.

Faça sua festa!

www.lollypop.com.br

Festa 

Premium

R$ 7.300,00

Uma super festa para 70 pessoas com o cardápio 
convencional Lollypop e decoração mega completa da 
Girassol Festas, maquete de bolo e cobertura fotográca 
de Fábio Guidoni.

Festa 
MegaR$ 9.200,00


