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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, Nanda 

Portella, Priscila Moura, Marcella Rosa, Ana 

Amélia Zanoni, Paulo Batistuta e Silvana Santos 

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

Nesta edição da Revista Lollypop a Dra. Camila Pitanga fala de lanche saudável para a 

merenda escolar das crianças e faz algumas sugestões para que elas sintam prazer neste 

momento tão esperado da escola que é o recreio. 

A nossa entrevista é com o obstetra Dr. Paulo Batistuta e esclarece algumas questões sobre 

gravidez  e trabalho.

Nossa queridíssima Marcella Rosa traz uma deliciosa receita de risoto de camarão!!!

Aguardamos sugestões de vocês de assuntos para as próximas edições.

Boa Páscoa!!



Ín
d

ic
e

FOCO NA SAÚDE

UM DETALHE QUE FAZ A DIFERENÇA

CRÔNICAS DA MATERNIDADE

ESTILO

BEM VIVER

ENTREVISTA

COMPORTAMENTO

DELÍCIAS DA VOVÓ

CURIOSIDADES

AS ++

DICAS DO LOLLY

SUPER INDICO

HORA DA DIVERSÃO

Receita de Risoto de camarão

5
6
8
9

10
12
14
15
17
18
20
22
23

Hora do lanche no recreio escolar

Festa intimista

Aos meus lhos, tempo!

Desle SPFW 2017  

Receber com queijos e vinhos

Gestação e trabalho, como conciliar?

Vídeo Games

Entendendo seu bebê



foco na

Saúde
LANCHE SAUDÁVEL

Dra. Camila Pitanga

O ano nalmente começa e a volta às aulas é 
sempre um desao para as crianças e os pais. 
Deixar as férias com toda liberdade e horários 
mais exíveis e voltar ao ritmo impõe sempre 
novos desaos e adaptações. E quando falamos 
da falta de rotina, incluímos a alimentação dos 
pequenos, que acaba cando bagunçada, 
tanto em conteúdo como nos horários. Com o 
retorno às aulas, a rotina escolar e de horários 
pode se tornar um grande aliado dos pais que 
estão perdidos na alimentação dos seus lhos.
Uma dica para começar, é fazer com que as 
crianças participem do preparo da lancheira. 
Neste momento os pais ou o responsável pode 
aprove i ta r  o  momento  para  in t roduz i r 
conhecimentos básicos de uma alimentação 
saudável e equilibrada. Ensinar os grupos 
alimentares, a importância da variedade e fazer 
com que eles ajudem no preparo, desperta o 
interesse pelo lanche e o prazer pela alimenta- 
ção.
Lembrar que na escola as crianças estão junto 
com os outros colegas e acabam “comparti -
lhando” o lanche. Outra dica é uma conversa 
aberta entre os pais dos amiguinhos  e na medida 
do possível estimular entre as famílias o envio de 
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lanches saudáveis para a escola. A comparação 
com o “lanche do colega” é inevitável e quando 
existe um equilíbrio no grupo ca tudo mais fácil.

A lancheira deve ser atrativa, potes e talheres 

coloridos ou temáticos despertam o interesse 

assim como evitar a mesmice e repetição de 

cardápio.

O preparo da merenda escolar deve levar em 

conta o período que a criança ca na escola e a 

refeição que a criança fez antes de sair de casa 

(café da manhã ou almoço). Estimule o consumo 

de suco natural e como opção água de coco 

para hidratar. Na hora das escolhas tente incluir 

um alimento de cada grupo alimentar: uma 

fonte de proteína (que pode ser um produto 

lácteo como leite, queijo ou iogurte), uma fruta 

ou legume in natura e um carboidrato, 

importante para dar toda energia que os 

pequenos precisam. 

Respeite as preferências das crianças e faça que 

elas sintam prazer neste momento tão esperado 

da escola que é o recreio.

Endocrinologista
pitangasalim@yahoo.com.br

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br


um detalhe 
que faz a

Diferença
Cintia Kuster
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Essa pergunta já me foi feita algumas vezes, e 
minha orientação é: o mais importante é que a 
festa seja prazerosa e planejada com muito 
carinho. Mesmo que seja uma festa intimista, o 
aniversário infantil deve sempre ser comemo -
rado, porque uma infância feliz traz recordações 
para uma vida toda!
Então comece pela lista de convidados sempre 
considerando a idade das crianças, e a partir daí 
faça as contas dos doces, geralmente cinco por 
pessoa, desconsiderando crianças menores de 3 
anos. Faça uma lista dos itens que você acha 
importante, não deixe nada de fora, este é o 
momento das ideias. Feito isso e já com alguns 
orçamentos em mãos, corte o que não couber no 
“bolso”. Os itens fundamentais de uma festa são: 
ambiente agradável, decoração bonita, comida 
boa e muita animação.

COMO ORGANIZAR UMA FESTA INFANTIL
SIMPLES E BONITA?

Caprichar nas baguncinhas e brincadeiras com a 

criançada, anal, estamos falando de festa 

infantil. 
Uma dica boa é planejar a festa com pelo menos 
4 meses de antecedência, se a festa for intimista, 
porque você consegue diluir os custos nos meses 
que antecedem a data, adequando ao 
orçamento familiar sem gerar grande impacto.
Neste formato de festa não se preocupe em 
convidar tantas pessoas, mesmo que seu círculo 
de amizade e familiar for grande, pense 
principalmente nos amiguinhos do seu lho e 
faça uma comemoração para eles.
Invista num momento que cará na memória do 
seu lho e dos seus amiguinhos. Brincadeiras e 
comidinhas que ele gosta, uma play list bacana, 
ocinas que desenvolvam a criatividade e 
resultem em lembrancinhas feitas por eles 
mesmo.

Cerimonialista
cintia_kuster@hotmail.com

mailto:pitangasalim@yahoo.com.br
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cronicas da

Maternidade
Priscila Moura

AOS MEUS FILHOS, TEMPO!

Editora do blog Entre Mães
entremaes@folhavitoria.com.br
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Esse ano, meu lho não estudará em período 

integral. Minha lha também não terá babá 

integral. Ficarei com eles em casa pela manhã.

Esse ano, meus lhos não irão viajar para o 

exterior. Não voltarei ao trabalho, trocamos o 

apartamento por uma casa grande e o 

orçamento está mais apertado.

Esse ano eles não farão aulas de natação, o mais 

velho e eu ensinaremos a pequena a nadar em 

casa mesmo.

Esse ano também não teremos inglês fora da 

escola. Faremos aulas de violão ao invés disso. Se 

não gostarmos, faremos um curso de culinária, 

massinha ou tinta caseira, como nas férias.

Esse ano, não iremos trocar de carro, mas 

compraremos uma nova bicicleta, pois o mais 

velho já não cabe na cadeirinha – que cou para 

a irmã.

Esse ano também não faremos grandes festas de 

aniversário, mas adotamos dois cães e um gato. 

Agora estamos convencendo o pai a receber 

um casal de porquinhos-da-Índia.

Esse ano ainda não sei, mas é provável que no 

próximo eu esteja isenta de pagar imposto de 

renda. 

Declararei como “dependente do marido”. Não 

me orgulho, mas também não me importo.

Esse ano já começou muito cansativo, com mais 

bagunças as vezes até arrependimento, 

confesso. Recuso convites para eventos sociais e 

ando sempre de coque. Em compensação levo 

e busco meus lhos na escola.

Ano passado, vi um motorista impecável sair do 

carro importado e abrir a porta para a babá, que 

tirou uma criança de 2 anos da cadeirinha e 

levou até a sala de aula. Esse ano tornei a vê-los.

Ano passado, eu queria car rica. Esse ano, eu 

não quero mais. Esse ano eu tenho o privilégio de 

parar e dar aos meus lhos algo escasso e muito 

valioso que eu nunca tive.  Esse ano, eu tenho 

tempo.



Estilo Nanda Portella
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Sim, ele aquecerá os corações das fashionistas 
ávidas por misturinhas maluquinhas. Aqueles 
looks que de looonge já dizem a que vieram, 
foram a aposta da maioria das marcas neste 
último SPFW.
Mangas super elaboradas, muito couro, saias 
esvoaçantes, street, oversized, o clássico preto e 
branco, muito colorido, referências 80's, 
grasmos e por aí vai... Eu poderia car citando 
inúmeras trends que foram vistas incessante -
mente nas passarelas, mas isso só serviria pra 
confundir um pouquinho sua cabecinha, já que 
o inverno virá mais democrático do que nunca!
Pra ilustrar, vou citar alguns estilistas que me 
encheram mais os olhos. Juliana Jabour veio 
com uma pegada street/ motor/ rocker 
sensacional! Babei, de verdade! Eu seria capaz 
de sair daquela sala e adquirir toda a coleção, se 
pudesse, claro! Muito grasmo e aquele 
despojamento das motoqueiras nervosinhas, 
com suas saias esvoaçantes que jamais passarão 
despercebidas por onde quer que balancem, 
isso me deixou bem hipnotizada.
Amir Slama trouxe o metalizado bem forte. Uma 
tendência que me leva direto para os anos 80. Os 
corpos precisam ser impecáveis, como os das 
modelos saradas que deslaram calças 
justérrimas, maiôs asa delta e suas barrigas 
trincadas, quando o assunto era cropped. 
Lembram de Flash Dance? Pois é, foi o que me 
veio à cabeça quando assisti àquele espetáculo 
da anatomia humana feminina! Ah! Mangas, 
muitas mangas bufantes, por favor!

@nandaportella

Uma Mulher Maravilha na era do empodera -
mento feminino não poderia ser uma réles 
heroína jorrando sensualidade em seu collant 
super decotado por aí... Assim surgiu a super 
coleção toda poderosa da Ellus, que fez com 
que nós, mulheres maravilhosas, lançássemos 
mão do nosso olhar biônico para entender 
tudinho o que chegava a passos de soldados 
naquela passarela. Isso mesmo!  Uma Wonder 
Woman meio soldado, com pisada forte e 
uniforme militar, estrelado, claro, deslou fazendo 
bonito na fashionsfera. Botas brancas, meiões, 
meias e meinhas, moletons de shape amplo com 
deta lhes  b r i lhosos ,  cores  e  mai s  cores 
superpoderosas como o azul, vermelho e laranja 
prometeram e já encheram de desejo nossas 
cabecinhas super-humanas! Quero tudo! 
No mais, a palavra de ordem do inverno brazuca 
será: JOGUE-SE! E mesmo se vc for daquelas 
mocinhas mais tradicionais, eu aconselho que dê 
uma arr iscadinha. Essa é uma daquelas 
brincadeiras que, quando entramos, não 
queremos mais pedir isola! 



bem

Viver
Cristina Vargas
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contato@artedelicata.com.brRECEBER AMIGOS E FAMILIARES É

SEMPRE UM EVENTO SUPER PRAZEROSO! 

Uma sugestão charmosa para um encontrinho 

gostoso, sem sair de casa é uma noite de queijos 

e vinhos. Programa descontraído e informal, ideal 

para receber desde um pequeno grupo até 

número maior de convidados.

Para denir as quantidades, você precisa pensar 

se vai servir apenas queijos, e nesse caso, a 

sugestão é entre 200 a 300 gramas por pessoa, ou 

se vai incluir frios e patês, e aí a quantidade cai 

para 150 a 200 gramas por pessoa. Para garantir o 

sucesso é necessário comprar pelo menos quatro 

tipos diferentes de queijos:

-  queijo forte: Roquefort, Gorgonzola;

- queijo forte de textura dura: parmesão, Gran 

Padano, Gruyère;

- queijo rme de sabor suave: Emmenthal, 

Gouda, Reino 

- queijo cremoso suave: Brie, Camembert, Saint 

Paulin

Identicar os queijos com plaquinhas vai dar um 

toque charmoso!

O queijo Brie pode ser incrementado e servido 

com geléia ou mel, e o Gorgonzola com 

damasco, huuumm ca uma delícia! Outra coisa 

que não pode faltar é uma variedade de pães e 

torradinhas. 

Pode acrescentar algumas castanhas, salames e 

frutas que vão car ótimas como auxiliares na 

decoração. 

Na hora de escolher os vinhos pense em servir no 

mínimo um tipo encorpado (Cabernet Savignon, 

Shiraz, Malbec, Merlot) e outro mais leve (Pinot 

Noir, Cabernet Franc). A quantidade de garrafas 

vai depender muito do perl dos convidados, 

mas se são daqueles que adoram uma conversa 

entre amigos degustando um bom vinho, 

considere uma garrafa por casal.

É hora de pensar na decoração. Capriche nas 

velas (que podem ser usadas em taças, copos ou 

garranhas diferentes se passando por castiçais), 

vasinhos com ores, rolhas apoiando plaquinhas 

com nomes dos queijos, prendedores de roupas 

como porta guardanapos!!! Enm, o importante 

e usar a criatividade e abusar do bom humor!! 

Aproveite esse encontro!!
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Entrevista
Paulo Batistuta

GESTAÇÃO E TRABALHO:

COMO CONCILIAR?

Mas sabemos que esforços exaustivos aumen- 

tam a incidência de parto prematuro, com grave 

ônus para si e para a saúde do bebê. Compensa 

ganhar um pouco mais de salário em vez de 

dedicar um tempo à meditação, à prática de 

uma atividade física, a uma alimentação mais 

equilibrada, ao preparo psicológico para o 

parto, para a maternidade e para a vida 

familiar?

Todo trabalho convém às gestantes?

Evoco algumas situações emblemáticas, como a 

das prossionais que sofrem risco ocupacional 

elevado, que devem ter suas tarefas adaptadas 

na gestação de forma a não exporem sua 

saúde, tampouco à de seus bebês. Fazemos 

referência a algumas ocupações que depen -

dem do uso de muita força física, de contato 

com produtos químicos, do uso de equipa -

mentos de proteção individual desconfortáveis, 

ruídos excessivos, trepidação, bem como 

variações de temperatura ou de altitude. 

Mas também vale ressaltar que até mesmo 

trabalhos que não são exaustivos do ponto de 

vista físico podem constituir sobrecarga durante 

a gravidez. 
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paulobatistuta@terra.com.br

A expressão “gravidez não é doença” bem pode 

ter surgido na Revolução Industrial, que 

impulsionou o ideal feminista e de liberação 

sexual. Naquele contexto, seria bastante 

compreensível que as mulheres pagassem o 

elevado tributo de sacricarem-se em trabalhos 

insalubres ou bastante inóspitos para fortalecer 

sua posição e o reconhecimento de uma 

condição feminina igualitária à dos homens. Se 

de fato assim ocorreu, justicava-se repetir este 

refrão! Porém, hoje os tempos são outros e várias 

conquistas femininas já estão consolidadas. 

Quando sair de licença maternidade ou reduzir o 

ritmo das atividades no nal da gestação? Vale à 

pena trabalhar até a véspera do parto?

É de se espantar que haja países onde inexiste 

direitos como licença maternidade, estabilidade 

no emprego, creche e folga para amamen -

tação. Por outro lado, algumas nações onde a 

natalidade estava em declínio, criaram atrativos 

para que as pessoas tenham lhos, como licença 

maternidade prolongada (um ano, com 

possiblidade de maior duração mediante 

redução de rendimentos), licença paternidade 

estendida (mediante redução de salário), 

creches garantida a todo cidadão, etc. 

No Brasil, vivemos uma situação intermediária. 

Aqui, por vários motivos, mulheres cedem a uma 

pressão por mais trabalho.
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Neste caso, referimo-nos ao estresse demasiado, 

que pode relacionar-se a metas muito exigentes 

xadas pelo patrão, atendimento ao público 

tumultuado, limitação de tempo para término 

das tarefas, limitações impostas ao uso de 

sanitário, pressão decorrente do cenário político, 

macro e microeconômico, como a inação, 

desastres ambientais, mudanças nas regras de 

mercado, dentre outros. Além disso, preciso é 

considerar a locomoção até o seu trabalho, o 

tempo gasto,  o  meio de t ranspor te ,  o 

desconforto e as condições desse percurso.

Quais as mudanças que acontecem no corpo da 

gestante?

E não é excessiva essa consideração. Vale 

recordar que o corpo grávido está gerando um 

bebê e assim trabalha muito mais que fora da 

gravidez. Por exemplo, os rins duplicam sua 

função já nas primeiras semanas de gestação, 

bem como o trabalho cardiovascular pode 

chegar a um incremento de 40% por volta da 20ª 

semana gestacional e o volume de sangue será 

cerca de 50% maior na 30ª semana. 

Uma intensa e especíca ação hormonal torna a 

digestão mais lenta assim como o intestino, que 

tende ao ressecamento. Quando se trata das 

modicações mecânicas,  destaca-se a 

mudança do centro de gravidade alterando a 

marcha, ocasionando dores na coluna e no 

baixo ventre, bem como o aumento no peso que 

varia conforme o hábito alimentar, biótipo e 

ocorrência de doenças como o diabetes. 

Portanto, não é de se espantar que surjam 

sintomas desagradáveis, como azia, fadiga, etc.

Toda essa revolução corporal em virtude na 

siologia reprodutiva deveria ser de alguma 

forma compensada! O incremento de trabalho 

corporal da mulher grávida deveria valer uma 

redução de suas atividades diárias, já que o 

maior capital da sociedade é o ser humano. Os 

bebês nascituros são pessoas, merecem toda 

nossa consideração e prejudicá-los é um contra 

senso. Certamente, “gravidez não é doença”, 

mas é um estado especial que merece um 

tratamento distinto.

Paulo Batistuta Novaes é médico ginecologista 

obstetra, especialista em Colposcopia e Cirurgia 

Videolaparoscópica e Minimamente Invasiva.

www.paulobatistuta.com.br

facebook.com/drpaulobatistuta



Comportamento
Hoje vamos falar sobre os tão esperados e 
p lane jados  bebês !  Aque les  que tanto 
movimentam e alegram nossos dias!
As mamães planejam como vai ser o quarto, o 
enxoval, a roupa que vai sair da maternidade, 
lêem muito sobre bebês, fazem cursos, enm, se 
preparam de todas as formas para a chegada 
de mais um membro da família. Com a chegada 
do bebê a rotina diária da família passa por uma 
enorme transformação. Sendo assim, vim aqui 
para um pequeno bate papo com vocês sobre 
es ses  desaos  e  de ixar  a lgumas  d icas 
fundamentais para tornar o seu dia a dia muito 
mais tranqüilo e o seu bebê mais feliz.
“Amamentação”- Para algumas mamães o 
início a amamentação é algo difícil. Umas têm o 
mamilo invertido ou semi-invertido o que nos 
p r i m e i r o s  d i a s  d i  c u l t a  u m  p o u c o  a 
amamentação. Em outros casos os bebês são 
preguiçosos para mamar. 
Dica para mamães: quem tem o mamilo 
invertido, primeiramente deve procurar um 
banco de leite, pois lá existem prossionais 
qualicados para ajudá-las. Também podem 
tentar novas posições para amamentar seu 
bebê, entre elas a posição invertida, cavalinho e 
tradicional. Essas posições irão oferecer ao bebê 
opções para encaixar melhor no seio materno, 
além de prevenir ssura local nos mamilos.
Bem, falamos um pouco de amamentação e 
agora vamos falar um pouco sobre identicação 
do choro dos bebês. 

 Essa é uma das coisas mais importantes para se 
entender os recém-nascidos. Os bebês se 
comunicam conosco o tempo todo e o único 
meio de comunicação dos bebês é o choro, 
então tudo se torna fácil quando existe 
interpretação. Alguns pais cam apavorados 
com o choro do bebê e não sabem o que fazer 
para acalmar-los. Vou citar alguns choros e 
movimentos corporais que os bebês fazem 
quando estão com fome, cólicas e cansaço.
“Cólica”- Som agudo inconfundível, grito muito 
alto que surge repentinamente. O bebê pode 
prender o fôlego entre os gritos e depois 
recomeçam. O corpo todo ca tenso e rígido, o 
que perpetua o ciclo, porque os gases não 
conseguem ser eliminados.
“Fome” – Som parecido com a tosse no fundo da 
garganta depois vem o primeiro grito. Custa no 
começo e vai adquirindo um ritmo mais 
compassado.
“Cansaço” – Começa com uma inquietação 
mal humorada de freqüência irregular, mas, se 
não for interrompida imediatamente, passa ao 
choro ininterrupto. Os sinais físicos podem incluir 
aquecimento das costas, chutes e bater de 
braços.
O sono é importante na vida do recém-nascido, 
p o i s  q u a n d o  d o r m e m  o  h o r m ô n i o  d o 
crescimento é liberado.
Uma dica fundamental é que os bebês adoram 
cama pequena, sendo assim, indico o ninho 
dentro do berço até 2 meses de idade.
Criar uma rotina diária ajudará o seu bebê sentir-
se mais seguro, e você poderá também se 
organizar melhor.  
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Silvana Santos Cordeiro

Consultora de rotina personalizada para bebês
silvana_santosj@hotmail.com



canto das

Delícias
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Marcella Rosa

Modo de fazer

Acrescentar o caldo de legumes, já dissolvido em 

água fervente, aos poucos e continuar mexendo 

até que o arroz esteja bem al dente, neste 

momento acrescente o tomate com o urucum e 

mexa, adicione os camarões, acrescente o 

queijo e acerte o sal. Coloque mais um 

pouquinho de caldo e nalize com coentro e um 

o de azeite!

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

20 camarões médios

Meio copo americano de vinho branco

1 tablete de caldo de legumes

1 cebola pequena picada

2 tomates maduros picados sem sementes

1 colher de café de colorau

Queijo parmesão de boa qualidade ralado

Alho, gengibre e sal a gosto 

(para temperar o camarão)

Coentro

Óleo

Azeite

 marcellacalmonrosa@gmail.com

Camarão - temperar os camarões limpos e 

descascados com alho, gengibre e sal no azeite, 

reservar.

Arroz
Refogar a cebola com o óleo, até a cebola car 

transparente, acrescentar o arroz, mexer, 

acrescentar o vinho branco e continuar 

mexendo até o vinho evaporar.

Serve 4 pessoas

Camarão da Guigui
Risoto de 
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Curiosidades
Ana Amélia Zanoni

Personalizados     Scrap festa     

Livros de assinatura / mensagem

Álbuns de fotograa em scrap     

Lembranças para diversas ocasiões (aniversário, batizado, 

nascimento, datas temáticas e muito mais)

mimosescrap@gmail.com
(27) 99982-4275

aazcameron@blogspot.com.br
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padrão nos consoles domésticos e seria usado e 
aperfeiçoado em praticamente todos os 
videogames seguintes, como o Playstation da 
Sony e o Xbox da Microsoft. 
De jogos de iperama a computadores pessoais 
e  a g o r a  e m  a p a r e l h o s  m ó v e i s  c o m o 
smartphones, tablets e laptops, os videogames 
chegaram longe. Os tais games on-the-go (“em 
movimento”) reduziram as fronteiras e agora 
permitem aos jogadores curtirem seus games 
onde quer que estejam. Até mesmo consoles 
como o Playstation e o Xbox têm cedido um 
pouco de espaço já que as pessoas podem 
conectar seus aparelhos como iPhone e iPad na 
televisão com resoluções bem altas e respostas 
em tempo-real.
Os videogames passaram por vários estágios de 
evolução e hoje é o passatempo favorito de 
milhões de pessoas.

Ao longo dos 50 anos desde que o primeiro 
videogame veio ao mundo, os jogos eletrônicos 
vêm provando sua capacidade de atrair legiões 
de fãs.
O que começou com um simples texto que 
criava um verdadeiro mundo para os jogadores 
se aventurarem, hoje oferece universos 
complexos e incríveis prontos para serem 
explorados, como é o caso, dos jogos do gênero 
RPG.
Surpreendentemente, o primeiro videogame 
não era visual, mas sim um texto criado por Will 
Crowther que se chamava Colossal Adeventure 
Cave (algo como “A Colossal Caverna da 
Aventura”), que dava aos jogadores um mundo 
através de comandos escritos no qual eles 
podiam navegar e interagir. Ele é considerado 
uma inuência enorme para os games modernos 
de aventura.
Os jogos de aventura passaram por uma etapa 
crucial em sua evolução com a chegada dos 
joysticks, um aparelho de controle que permitia 
movimentos e outros comandos como atirar ou 
pular. A Atari lançou o seu Atari 2600 em 1977 
com um joystick próprio, dando aos jogadores 
mais liberdade e respostas em tempo real.
Assim, os joysticks abriram caminho para outros, 
como o game pad da Nintendo, algo que viraria

VÍDEO GAMES
mimosescrap@gmail.com



As++Momentos de alegrias no Lollypop!
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Dia de 

acampamento

Você precisa de 7 tiras de madeira e um lençol, a 

estrutura é como dois quadrados grandes 

apoiados com o lençol por cima amarrado na 

madeira. Quando a brincadeira acabar, você 

pode dobrar e encostar num cantinho!

Usando 3 varões e 2 partes de uma cortina, a posição 

dos varões na parede estruturam a cabaninha e para 

que ela não caia, os varões estão amarrados com 

corda de varal no teto!

Esta idéia é parecida com a anterior porém, um 

pouco mais “sosticada”. A armação de madeira 

cou reforçada, e as dobras foram parafusadas. O 

tecido da cabana foi feito especialmente para ela. 

Feita para ser dobrada quando a brincadeira acabar!
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kadoshfotograa@gmail.com



Michele Camargo
super

Indico
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“Falar da Vitória Sublimação até me emociona. 

Foi um presente de Deus, uma resposta de 

oração mesmo!”, assim Thaís Cunha começa a 

falar com muita paixão sobre sua empresa. 

Proprietária e idealizadora da Vitória Sublimação 

iniciou suas atividades no início de 2015, quando 

confeccionou um painel para uma amiga que 

trabalhava com decoração. Em seguida fez 

outro para a festa do seu lho e deu tão certo 

que as encomendas começaram a chegar! 

Percebeu assim que uma nova empresa surgia. 

O nome Vitória vem de vencedora, mas como 

vendem para todo o Brasil, as pessoas pensam 

que é por ser do ES e associam a cidade de 

Vitória.

“Trabalhamos com amor e adoramos ver como o 

painel muda uma decoração. Mesmo sendo 

pequena e simples ela super valoriza o cenário. A 

mãe sonha e nós conseguimos participar desse 

sonho.”   

A Vitória Sublimação confecciona painéis para 

festas de 15 anos, chá lingerie, chá bar, 

chalkboard (que é uma super tendência), 

almofadas, cangas redondas, sousplats, mas se 

especializou mesmo em temas de festas infantis. 

“Já zemos chá revelação, batizado e o 

aniversário de 1 aninho da mesma criança. 

Participar dessa história é algo muito especial”.

Vitória Sublimação
Thaís Cunha
thaiscunha.vendas@gmail.com
27 3216-7020 - 27 99873-3725



hora da

Diversão
Escreva a letra inicial dos desenhos:
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