
é mês de férias escolares. Há alguns
anos isso significaria a molecada correndo 

pela rua, jogando futebol ou andando de bicicleta. Entretanto, faz 
algum tempo, as maravilhas da tecnologia, leia-se computadores e 
videogames, tornaram-se a sensação da criançada, que passa horas 
diante da TV ou do monitor. 

Estudos mostram que jogos eletrônicos e Internet ajudam a criança 
a desenvolver um bom raciocínio lógico-matemático. No entanto, os 
joguinhos têm uma contrapartida negativa. A molecada, enquanto joga, 
deixa de ter uma vida socialmente ativa, pois tende a não se relacionar 
com as demais. 

Para alguns pais, nos dias de hoje, essa situação pode parecer cômoda 
e segura. No entanto, esse tipo de comportamento pode ser prejudicial. 
Crianças devem brincar com outras, correr e gastar muita energia. 

Brincadeiras como essas ajudam a criança a desenvolver o organismo. 
Além disso, elas são fundamentais para que os baixinhos aprendam a 
lidar com as outras e a desenvolver o espírito de coletividade.

Que tal comprar sua água no supermercado sem se 
preocupar com o transporte do garrafão? A Cristalina 
busca as melhores soluções para seus clientes 
e, por isso, instalou um posto de venda rápida no 
estacionamento do Extra, na Av. Eng. Roberto Freire, 
em Ponta Negra.  

No Pit Stop Cristalina, é muito fácil e cômodo comprar 
sua água. Os clientes podem adquirir o Vale-Água 
Cristalina com toda a comodidade, no supermercado. 
Na saída, os clientes podem pegar o seu garrafão, no 
carro, sem nenhum desconforto. Com o Vale-Água 
Cristalina também é possível pedir de casa, sem 
nenhum custo adicional. É a Cristalina levando facilidade 
para seus clientes. 
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DICA CRISTALINA
Brincadeiras como jogar futebol e andar de 
bicicleta são ótimas para exercitar o corpo.  No 
entanto, não podemos esquecer a reposição 
de líquidos. Tomar sucos e muito líquido é 
indispensável para a saúde.  Por isso mesmo a 
Água Mineral Cristalina capricha na qualidade de 
sua água, levando muita saúde para seus clientes.
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