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 Desde 2003 o Lollypop vem aperfeiçoando os serviços para ofe-
recer o que há de melhor em buffet infantil para os clientes. Ao longo 
dessa estrada foram vários acontecimentos importantes que marcaram 
com estrelas uma linda história de 13 anos.
 Começaram sendo o único buffet infantil do estado do Espírito 
Santo e foram seguidos anos depois por diversas empresas que entra-
ram no mesmo segmento, para disputar um mercado muito promissor. 
 Hoje estão lançando a primeira revista voltada para pais e mães.  
E o melhor de tudo: profissionalizados e preparados o suficiente para 
vender seu Know How. E por isso, a partir desse ano de 2015, o Lollypop 
abriu o sistema de franquia. E estão lançando oficialmente aqui na re-
vista e vocês estão recebendo a notícia em primeira mão.   
Quem quiser abrir um negócio de sucesso, agora pode ser um Lolly 
Franqueado!
 Aproveitem a leitura e colaborem com nossas próximas edições.

Michele Carasso
Editora responsável
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Anúncio

Dicas da 
Odontopediatra

Meu filho bateu a boca e os dentes, 
o que devo fazer?

 Acidentes envolvendo a boca e 
os dentes têm se tornado um dos maiores 
problemas de saúde bucal. A maioria dos 
traumatismos atingem os dentes anteriores 
superiores, acarretando um problema não 
só físico, mas também estético e emocional. 
Sabe-se que os primeiros socorros são im-
prescindíveis para o sucesso do tratamento. 
Sugiro que todo pai tenha em mãos o con-
tato do odontopediatra da família.
 Os acidentes geralmente estão re -
lacionados a momentos de esporte e lazer. 
A equipe do Lollypop passou por treinamen-
to e foi orientada para agir no momento do 
traumatismo. O objetivo é trazer ainda mais 
saúde e cuidado para as crianças e equi-
pe, com foco na prevenção e promoção da 
saúde.

PRIMEIROS SOCORROS
Passo a passo

 •Fique calmo: todos os procedi-
mentos a seguir dependem de sua atitude.
 •Acalme a criança: o momento do 
traumatismo não causa só dor e sofrimen-
to, mas também alterações psicológicas. 
Seja forte!
 •Realize a limpeza do local com 
água filtrada e pano limpo, a fim de remo-
ver o material contaminado (terra, areia, 
entre outros).
 •Evite esfregar! Se houver san-
gramento, coloque uma compressa com 
pano limpo e gelo no local por pelo menos 
3 minutos.
 •Deve-se agir com rapidez! Entre 
em contato com o odontopediatra da cri-
ança. 
 •Se houver possibilidade, localize 
o dente perdido (no caso de ter se soltado 
da boca) e leve-o ao dentista dentro de um 
copo com leite, soro fisiológico ou água fil-
trada. Caso o dente já seja permanente, siga 
as instruções do dentista para recolocá-lo 
em posição.
 •Evite que a criança mastigue 
qualquer alimento duro, use chupeta ou 
mamadeira até a consulta com o dentista.
 •É importante saber relatar ao 
odontopediatra detalhes do ocorrido: local, 
como e quando ocorreu o traumatismo.
     
     
     
   
 

 Alice Sarcinelli é odontopediatra, 
mestre em Saúde Coletiva, doutoranda em 
Odontopediatria, professora do quadro per-
manente da Universidade Federal do Espíri-
to Santo – UFES para os cursos de Odonto-
logia e Medicina. É diretora-presidente do 
Centro Médico Shopping Vitória e atua 
como odontopediatra em consultório priva-
do desde 2004.

Contato: (21) 3182-1070  
draalice@euamosorrir.com.br

www.cmsv.com.br

Alice Sarcinelli
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O que afeta o futuro da 

criança?
 Boa parte de nossa formação, no 
“preparo” para a vida, passamos sentado. E 
nem sempre sentar....equivale a ficar senta-
do. No que se trata da questão ortopédica, 
nosso corpo sempre funciona baseado em 
posturas, seja para o andar, exercitar e até 
mesmo o sentar. Quando ainda criança, a 
percepção corporal que se tem é ainda mui-
to limitada; e aí que moram alguns perigos. 
 Sem dúvida alguma todos aconse-
lham: “sente sempre alinhado, coluna reta e 
cabeça encaixada”! Mas, sabemos que nem 
sempre esta posição é possível manter por 
muito tempo. Então, façamos uma “mate-
mática”: quanto mais tempo naturalmente 
ficarmos na posição “correta”, menor será o 
acúmulo da posição errada. 

 Por outro lado, alguns outros ma-
les não são percebidos por professores e 
pais e a criança acaba cometendo alguns 
erros que podem ser facilmente orientados. 
Tenha cuidado para a criança não se sentar 
com a mochila atrás das costas.  Isso faz com 
que algum objeto mais volumoso na mochi-
la altere as curvas naturais da coluna. O ide-
al é deixar a mochila no chão. 
 A famosa posição de sentar na pol-
trona do cinema, com a coluna  deslizada e o 
quadril pra frente, faz com que uma grande 
sobrecarga articular ocorra na região mais 

baixa da coluna, a região lombar. Isso levará 
a desequilíbrios graves no futuro, gerando 
fraqueza e instabilidade das articulações 
dessa região, gerando a conhecida “lombal-
gia”. 
 Uma última situação um tanto 
quanto óbvia, mas pouco percebida, é o 
sentar com as pernas cruzadas, ou até mes-
mo sentar em cima de uma perna apenas. 
Isto provoca um desnivelamento do quadril. 
Imagine um homem sentado com sua car-
teira em um dos bolsos de sua calça. Esse 
desnivelamento cria uma alteração na co-
luna, com curvaturas laterais aumentadas, 
podendo ser permanente e se chamar “es-
coliose”. 
 A orientação mais prática é que a 
cada instante que a coluna “se queixar” de 
ficar sentada que a criança levante para se 
movimentar. Aos pais e professores, que, 
sempre que possível, mostrem a criança o 
erro que ela está cometendo. Assim, aos 
poucos, ela vai se conscientizando e assu-
mindo por mais tempo a postura ideal. 
 A grande importância desse cuida-
do é evitar que problemas de coluna e alte-
rações posturais se instalem ou até mesmo 
de forma precoce. O corpo se interliga de 
diversas maneiras. Se adaptarmos músculos 
e articulações de forma errada, podemos 
desenvolver alterações de nossas funções 
como: força e equilíbrio. Da mesma manei-
ra, evoluir para problemas ortopédicos que 
levam até mesmo a tensões musculares, 
dores crônicas, cefaléias tensionais (dor de 
cabeça devido a tensão muscular), cifose 
(corcunda), artrose (degeneração das arti-
culações), etc. Então, pratique a “matemáti-
ca da coluna”! Ofereça mais tempo posturas 
corretas, para obter por mais tempo uma 
coluna saudável!
 Uma questão de informação. 
 Uma questão de prática a cada dia.

Gustavo Pilon é fisioterapeuta, especializado 
em Traumato-ortopedia, Fisioterapia Esportiva, 

Acupuntura e Quiropraxia. 
27 99992-8000 | www.gustavopilon.com
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Como organizar seus 
armários de roupas?

 Armários organizados são o sonho 
de muita gente, até porque com uma me-
lhor disposição das peças se obtém um sig-
nificativo ganho de espaço. É um sonho que 
se pode realizar: seus armários podem ficar 
muito bem arrumados, seguindo algumas 
dicas:

•É importante praticar o desapego e se des-
fazer de peças sem uso: o que não nos serve 
mais pode ser útil para outra pessoa.

•Separe as roupas de estação que não irá 
usar e guarde-as em sacos de lixo escuro 
(com furinhos se forem peças de lã ou seda) 
ou em embalagens a vácuo, até a próxima 
temporada. No inverno, guarde shorts; 
vestidos leves; roupas de praia. No verão, 
guarde roupas de couro; casacos; calças de 
lã; botas; gorros; luvas.

•A seguir, separe as roupas por cores e 
por peças. As camisas podem ser pendu-
radas uma ao lado da outra, seguindo a 
disposição das cores em degradê: branca; 
off-white; amarela; laranja; azul claro; azul 
escuro; preta; e assim por diante.

•Se você tem poucas gavetas, use caixas 
com cores combinantes para guardar me-
ias; bijouterias; lingeries e outras peças 
pequenas.

•Organize seu armário por setores: de 
peças longas (vestidos, casacos e túnicas); 
de camisas e blazers; e de calças e saias. 
•Gavetas ou colmeias são ideais para colo-
car peças miúdas: lingerie; meias; suéteres; 
camisetas e shorts. Separe uma gaveta para 
calcinhas e sutiãs, separados por cor. 
•Meias de lã ou algodão podem ficar dobra-
das juntas; e as meias finas em sacos plásti-
cos, para não desfiar.

•Camisetas e pijamas podem ficar enro-

lados, pois assim não amassam; se tiver 
prateleiras, dobre as peças e separe por 
cores: fica bonito e facilita a localização.

•Roupas de ginástica e de frio podem ser 
guardadas em gavetas ou prateleiras.

•A parte de baixo do armário pode ser re-
servada para colocar os sapatos: existem 
caixas transparentes que permitem visu-
alizar os calçados, que podem ser empilha-
das para ganhar espaço. 

•Arrume as bolsas na parte de cima do 
armário, uma ao lado da outra, seguindo 
um padrão de tamanho e cor.

•Sacos de TNT são excelentes para guardar 
bolsas ou sapatos.

•Use desumidificador ou sílica gel para evi-
tar mofo, e sachês perfumados em gavetas, 
caixas, ou cabides: um cheiro gostoso con-
forta e reforça a sensação de limpeza. 

 Nossas roupas são objetos ex-
tremamente pessoais, que refletem nosso 
humor e personalidade e devem ser trata-
dos com muito carinho.
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Ivana Proença

Ivana Proença é da Simplifiq_, que 
trabalha com organização de espaços.
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Férias, 
pais e filhos
 Na cabeça das crianças, o 
que é o momento das férias?

 É um tempo para estar com a fa-
mília, para passear e desfrutar da presen-
ça dos pais. O período de férias representa 
o tão esperado descanso. É comum que os 
alunos deixem de lado as apostilas, livros, 
cadernos e se dediquem às outras ativida-
des. Desta forma, sugere-se que a família 
se enquadre também nesta rotina, não 
apenas monitorando, mas participando. 

 O que as férias represen-
tam para o aprendizado das crian-
ças?  É importante para as crian-
ças esse momento de descanso? O 
que isso traz de bom?

 Ter um tempo livre para brincar 
é essencial para as crianças aumentarem 
a disposição para aprender novas infor-
mações. Dormir até mais tarde, fazer pas-
seios diferentes, se divertir com um mon-
te de brincadeiras. Essas são umas das 
melhores coisas das férias. Mas, além de 
descanso e diversão, esse período pode 

ser muito benéfico para o desenvol-
vimento social, emocional e cognitivo 
da criança. As férias ajudam na sedi-
mentação do conteúdo pelo cérebro 
da criança, além de ajudar no desen-
volvimento da criança, e isso faz com 
que ela consiga se concentrar e apren-
der mais.

 Qual o papel dos pais nes-
ta época? As brincadeiras en-

tre pais e filhos é sempre 
diferente das brincadeiras 
entre crianças. Qual o va-
lor dessa relação para as 
crianças? E para os pais?

 

As melhores férias para os filhos são aque-
las nas quais os pais podem estar junto 
com eles. Neste tempo é essencial que 
seja reservado tempo de brincadeira livre 
para brincar. A brincadeira é peça valiosa 
em todos os processos de aprendizagem, 

mesmo a aprendizagem da escrita impli-
ca o papel ímpar do brincar, da atividade 
simbólica, do faz de conta, da substitui-
ção, da correspondência. É importante 
que as famílias guardem no seu plano e 
agenda de férias: tempo para brincar, para 
imaginar, para sentir e para se emocionar, 
afinal, estes são alguns dos ingredientes 
que fazem das crianças pessoas mais fe-
lizes. Este período é essencial dar tempo 
à família, atenção, disponibilidade, tem-
po para conversar, para partilhar, para rir, 
para que pais e filhos se conheçam me-

lhor, sem pressão de horários e de tarefas.

 O maior patrimônio que nós temos 
é o tempo. Como construir uma boa rela-
ção entre o tempo e a afetividade junto aos 
filhos? Pais e filhos: relação valiosa e única. 
Comente sobre isso...

 Para que os laços sejam mesmo reforçados 
é necessário que os pais tenham real vontade de re-
alizar essa aproximação e vontade significa também 
dedicar tempo, esforço e criatividade. Mas o resulta-
do vale a pena, pois não só todos se divertem como a 
criança se sente motivada e amada.
 Muito mais do que ficar em casa, as férias 

escolares são uma oportunidade para pais e filhos es-
treitarem os laços e vivenciarem atividades diferen-
tes. Seja fazendo uma viagem, andando de bicicleta, 
brincando com jogos, ensinando brincadeiras dife-
rentes como amarelinha ou pipa, ou até realizando 

juntos atividades rotineiras, 
como ver um filme ou apren-
der a fazer um bolo ou gela-
dinho, o tempo dedicado pe-
los pais tem um valor imenso 
para a criança. As atividades 
em família são importantes 
para que um penetre no mun-
do do outro, para que pais e 
filhos cruzem suas histórias. 
O mais importante é oferecer 
um tempo de qualidade e não 
de quantidade.

 Quais sugestões de passeios, brin-
cadeiras e momentos divertidos para as fé-
rias dos pais com os filhos?

 Assista com seu filho a um filme bem legal. 
Ande de bicicleta com ele, além de ser uma ótima 
diversão, ajuda seu filho de uma forma bem divertida 
a se exercitar. Acampe! Pode ser no quintal de casa, 
junte alguns amiguinhos, monte barracas, conte his-
torias bíblicas a eles. Proponha uma atividade edifi-
cante ao seu filho, como plantar uma árvore, fazer 
uma horta ou construir um brinquedo. Faça um pi-
quenique bem gostoso em um parque. Brinque com 
eles de caça ao tesouro, corrida de saco, cabra cega, 
amarelinha, queimada, cantigas de roda ou bolinhas 
de sabão. Desenhe. Deixe sua criatividade tomar 
conta das férias de seu(s) filho(s), não deixe de apro-
veitar essas férias ao máximo!

Adriana Dalla Bernardina Furtado de Lemos

Adriana é diretora pedagógica da 
Jeito de Ser Educação Infantil

www.crechejeitodeser.com.br | 27  3225-6558

“A brincadeira é peça valiosa em todos 
os processos de aprendizagem, mesmo a 
aprendizagem da escrita implica o papel 
ímpar do brincar, da atividade simbólica, 
do faz de conta, da substituição, da corres-
pondência”.

“Ter um tempo livre para brin-
car é essencial para as crianças 
aumentarem a disposição para 
aprender novas informações”.
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 Muita Farra é uma empresa jovem, 
mas com um portfó lio de empresa muito 
experiente! Para atender aos padrões bas-
tante exigentes dos clientes, a Flaviany e 
sua equipe atendem cada um deles como se 
fosse o único, com exclusividade e serieda-
de. A equipe está sempre pronta para cum-
prir com seus compromissos.
 Todo mundo sabe que a decoração 
de uma festa é tudo! Da mais singela à mais 
elaborada, todas elas deixam transparecer 
a dedicação de quem fez. Desde uma festa 
escolar a uma festa ultra incrementada, o 
trabalho e o cuidado exigidos é o mesmo.
 E eles cuidam de todos os deta-
lhes, assessorando o cliente a partir do 
momento que contrata a festa no Lollypop, 
incluindo a decoração. Começando na de-
finição do tema, mesa principal, mesas de 
convidados, lembranças, entrada, mesa de 
doces, maquete do bolo, cada cantinho vira 
um espetáculo!
 A equipe é especializada em deco-
ração de festas, oferece um serviço de qua-
lidade, bom gosto e transforma qualquer 
comemoração em única e inesquecível, ga-
rantindo assim a plena satisfação dos clien-
tes do Lollypop.
 As festas ganham personalidade! 
E cada cliente cria a sua própria identidade 
quando acompanha cada passo do proces-
so que vai ganhando corpo na medida que 
recebe um detalhe a mais. Uma coisa a Fla-
viany diz sem errar: “Tenho amor pelos de-
talhes”!
 E é por isso que essa é uma parce-
ria de sucesso: Lollypop & Muita Farra, fes-
tas impecáveis!
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Escove a língua
 A prevenção da cárie dentária e gengivite requerem escovação diária 
e uso regular do fio dental. Entretanto, escovar a língua é outro passo impor-
tante, pois a língua é um ponto de encontro comum para bactérias e outros 
germes, causadoras principalmente de mau hálito. Depois da sua higiene bu-
cal habitual, escove suavemente a superfície da língua de trás para frente. 
Fazer isso pelo menos uma vez por dia, ajuda a eliminar a placa bacteriana, 
além de limpar partículas de alimentos presas na língua, refrescando o hálito.

Congelando Ervas
 Quando você compra uma erva 
fresca, nem sempre consome toda no mes-
mo dia. Por isso, aqui vai uma dica para a 
conservação do restante da erva que não foi 
usada... Você pode congelá-la em forminhas 
de gelo com azeite ou manteiga e quando for 
usar novamente, é só tirar do congelador di-
reto para a panela! 
 Vamos evitar o desperdício!

Vários colaboradores

Checklist
 Quando iniciamos o planejamento da festa, pensamos em vários detalhes como: 
cerimonialista, decoração, Buffet, bolo e doces, lembranças, fotografia e filmagem. É aí 
que começam as dificuldades para organizar e lembrar todos esses profissionais até o 
grande dia. Considerando nossa vida corrida, o melhor a fazer quando pensar em elabo-
rar um evento infantil é organizar tudo que foi contratado em uma “pastinha da festa”. 
Nesta pastinha você deve guardar o que você contratou ao longo dos meses que ante-
cederam o grande dia, para que desta forma nada fique esquecido. De posse dessa pas-
tinha, na semana da festa, faça um checklist para ver se o que planejou realmente está 
sendo cumprido, lembrando também aos fornecedores de confirmarem o dia, horário e 
local da entrega dos produtos. 
 No grande dia, com tudo já revisado, é hora de cuidar de vocês, os anfitriões. 
Boa Festa! 

Cíntia Kuster, Cerimonialista de Festas Infantis

 Oi gente! Eu sou a Ana Amélia, estou mergulhada nesse mundo maravilhoso 
das festas há 4 anos e para começar essa coluna na primeira revista do Lollypop, nada 
melhor do que falar sobre  como surgiram as festas de aniversário, não é mesmo?!?!
 Bem, é sabido que os aniversários merecem comemorações desde o Egito 
antigo, ou seja, a moda surgiu por volta de 3000 a.C. Tanto os egípcios quanto os 
gregos, que adotaram o costume, restringiam as comemorações apenas a seres su-
periores: faraós e deuses. Com o tempo, o hábito foi se estendendo aos mortais e 
contaminou também os romanos, que davam o privilégio ao imperador, a sua família 
e aos senadores. Nos primórdios do cristianismo, o costume foi abolido por causa das 
suas origens pagãs. Foi só no século 4 que a Igreja começou a celebrar o nascimento 
de Cristo, o Natal. 
 O tradicional Bolo de Aniversário também provém de uma tradição antiga, da 
civilização grega. Os adoradores da deusa da fertilidade, Ártemis, passaram a oferecer 
em seu templo um preparado de pão e mel, no formato arredondado de uma lua. 
Do mesmo modo, a vela surge nesse mesmo período, sendo colocada em cima desse 
“bolo”, para representar a luz da lua e complementar a homenagem à deusa.
 A tradição dos presentes ao aniversariante vem da Roma antiga, onde fami-
liares e amigos se reuniam e espalhavam presentes ao redor da criança recém-nascida 
para assim afastar os maus espíritos, simbolizando uma espécie de amuleto da sorte.
Uma outra curiosidade sobre os aniversários é o uso dos balões. O balão é considera-
do um dos primeiros brinquedos infantis da humanidade, sendo feito em suas primei-
ras versões de tripas de animais infladas.  
 O “Parabéns a Você” surgiu muito depois disso tudo, em 1875. Na verdade, 
nesse ano, as americanas Mildred e Patricia Hill criaram a melodia de “Good Morning 
to All”, que, depois de mudanças aqui e ali, deu origem ao “Happy Birthday to You”, 
em 1924. A versão brasileira da música foi decidida em um concurso da Rádio Tupi-RJ, 
em 1942, vencido pela paulista Bertha Celeste Homem de Mello. Essa melodia é can-
tada em mais de 30 países em todas as festas de aniversário!!! 
 Outra tradição linda, mas que a modernidade está deixando morrer é o envio 
de cartões de aniversário. Isso começou no início do século XX, na Inglaterra, sendo 
utilizado pelo convidado da festa, como um carinhoso pedido de desculpas por não 
poder comparecer a comemoração. Ainda hoje existem pessoas que fazem questão 
de presentear o aniversariante com um belo cartão, em mãos ou pelo envio de cor-
reio.
 Uma tradição literalmente deliciosa, e que não vem de nenhum outro lugar, 
que não o nosso Brasil, é o mais cobiçado entre os doces ... o Brigadeiro!  O docinho 
mais famoso dos aniversários é brasileiro mesmo e surgiu na disputa presidencial de 
1945. Eleitoras do brigadeiro Eduardo Gomes criaram o “doce do brigadeiro” tentan-
do conquistar votos através do paladar do eleitorado. O doce foi um sucesso, mas o 
brigadeiro acabou perdendo as eleições.

Evite martelar os dedos.                                                     

Evite que as crianças 
sujem a casa.

Ana Amélia Zanoni Cameron, da Mimos e Scrap
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Bolo de Laranja

3 ovos (claras em neve e gemas peneiradas)
1 1/2 xícara e meia de açúcar
3 colheres de sopa de margarina
1 copo  de suco de laranja
1 1/2 xícara de maisena
1 1/2 xícara de trigo
1 colher de sopa de pó royal

CALDA

1/2 xícara de açúcar
1/4 xícara de suco de laranja

PREPARO

Bater a manteiga com as gemas e o açúcar até 
ficar um creme clarinho.
Acrescentar o trigo, maisena e o suco, interca-
lando.
Bater até incorporar os ingredientes.
Acrescentar o fermento e as claras em neve, mexendo delicadamente.
Colocar para assar em forma untada e enfarinhada na temperatura de 180 graus.
Misturar o açúcar com o suco de laranja e despejar no bolo ainda morno.

Marcella Rosa, do Café com Delícias

Buffet infantil
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