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EM CASA Livro, série, filme, canal, podcast. O que vai ser hoje? PÁG. 8

RECEITAS Entrada, principal e sobremesa no almoço de domingo PÁGs. 5 a 7

MATERNIDADE Cuide da saúde mental e faça só o que você puder PÁG. 4

PÁGs. 5 a 7

ESTEEXEMPLARÉUMACORTESIADES/AOESTADODES.PAULO–ESTADÃOEXPRESSO.DISTRIBUIÇÃOAUTORIZADAPELOARTIGO26, PARÁGRAFO2º,DALEI 14.517/2007, COMBINADOCOMALEI5.250/1967.MANTENHAACIDADELIMPA–NÃOJOGUEESTEMATERIALEMVIAPÚBLICA

SUGESTÕES DE PRESENTE

Queridamamãe,
NesteDiadasMães em quarentena, eu serei
desobediente e te darei muitos beĳinhos. Mas, calma,
será por escrito. Àmáquina ou àmão PÁGs. 2 e 3
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Inspire-se nesta seleção de presentes bonitos, úteis e práticos.
Alguns são mais e outros menos (ou nada) digitais. Afinal, é bom
lembrar que a tecnologia está em tudo, e não só nos objetos que
ligamos na tomada. E não esqueça: #fiqueemcasa

# Façaumdesenho,espalhebilhetinhos,
coloqueumaflorzinhadeorigamiao
ladodaxícaradocafédamanhãque
entregaráparaela.#fiqueemcasa

Juntos
e à parte

#FIQUEEMCASA

VITROLA
Se ela tem uma coleção de vinis juntan-
do poeira, é hora de espanar. Se não tem
e gosta, pode começar com um desses
novos modelos de pegada retrô. A vitrola
de 78 rotações da foto é da linha Sonetto,
da Raveo. Preço médio: R$ 360. Tem co-
nexões USB e Bluetooth.

CAIXA DE SOM SEM FIO
Ainda na pegada música, playlist e girar livre, no

meio da sala, de olhos fechados, essas caixinhas
não fazem feio – nada a ver com aquela polêmica

do pessoal que usou muito errado no verão retrasa-
do e levou para fazer poluição sonora na praia. Na

foto, uma rose gold da JBL. Custa em média R$ 200.

e à parte
Àsvésperasdosegun-
dodomingodemaio
(emoutros tempos),
as ruasestariam
cheias eas does-
tacionamentodo
shopping,enormes.
Masaquiestamos
nós: tão e, tão
perto;em
to. Meros internautas
emtrânsito, cone-
xões invisíveis, com-
binados te
comirmãse irmãos

WhatsApp.
nejamentosestratégi-
cospara fazerchegar
atempoum de
fumaçaatodasas
pessoas queocupam
esse aremnossas
vidas.O ardemãe.

não fazem feio – nada a ver com aquela polêmica 
do pessoal que usou muito errado no verão retrasa-

do e levou para fazer poluição sonora na praia. Na 
foto, uma rose gold da JBL. Custa em média R$ 200.

KIT DE CALIGRAFIA
Elvira Souza Lima, pesquisadora
em desenvolvimento humano com
formação em neurociência, diz que
escrever à mão ativa uma área de
recompensa no cérebro. “Escrever
é uma das coisas que mais mantêm
a química da memória.” Esse kit de
caligrafia vem com livro e papéis pa-
ra praticar, além de caneta, lápis e
tinta especiais (R$ 130, na Amazon).

Às vésperas do segun-
do domingo de maio 

-

to. Meros internautas 

TV ESPERTA
Fáceis de configurar, Google
Chromecast (R$ 299) e Amazon
Fire Stick (R$ 289; foto) conectam
a TV à internet na entrada HDMI
para acessar Netflix, YouTube,
Spotify, jogos e mais um montão
de canais. A depender da marca,
o catálogo inclui Apple TV, Ama-
zon Prime e Google Play.

MÁQUINA DE ESCREVER ANTIGA
Uma ideia: você pode até datilografar uma carta para ela, que usará a
máquina na escrita e na decoração. Modelos Royal, Olympia, Imperial e
Olivetti em bom estado são vendidos em lojas de usados e reformados
– muitas vendem online em parceria com grandes redes de comércio ele-
trônico que fazem venda e entrega. Fita de reposição? Tem na papelaria.
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FOTOSINSTANTÂNEAS
As câmeras Instax (Fujifilm;
R$ 300) e Printomatic (Kodak;
R$ 570) fazem fotos instantâne-
as, aquelas que são reveladas/
impressas na hora. São brinque-
dinhos charmosos e divertidos
para fazer registros, ensaios,
montarmurais. A vantagemdo
modelo da Kodak é que é dois em
um: também tema função digital.

Cursos livres online
Aulas de yoga, cursos livres
de escrita, literatura, cinema,
vinhos, gastronomia e etc..
Tudo online (o presente
e a atividade). Que tal
uma experiência no lugar
de um objeto?

E se não der tempo?
E se não houver dinheiro?
Paciência. Se não estiverem
isolados juntos, tem vídeo-
chamada, ligação de voz,
WhatsApp. É cuidar para
reencontrar. #fiqueemcasa

Suamãe precisa/pode
ficar em casa?Outras
singelezas: pijamas gostosos,
meias confortáveis, toalhas
perfumadas, lençóis macios.
Delivery de sonho de padaria.
E se aquela amiga confeiteira
levar um bolo? #fiqueemcasa

LUMINÁRIADELEITURA
Vocêpodemontar umkit do tipo
livro (dicas napág. 8) + luminária.
Adependerdomodelo, ospreços
vãodeR$ 15 aR$ 150. Pode ser de
mesaecolorida, comoada foto
(custaR$65naTok&Stok). Os
modelos do tipo clipe, para pren-
der nopróprio livro, são vendidos
emvárias lojas e cores (masnão
sãocampeõesdedurabilidade).

LEITORELETRÔNICO
Superportátil (16,7 x 11,6 x 8,1mm;
180gramas) oKindlePaperwhite é
um leitor de e-books àprovad’água
(segundoa fabricante, aguenta até
umahora emáguadoce). Tem tela
antirreflexo, bateria de longadura-
çãoecapacidadepara armazenar
32GB (R$ 569) de conteúdo. Sóusa
Wi-Fi nahoradebaixar o livro.

FONEDEOUVIDOSEMFIO,COMMICROFONE
Para conversas online, ouvirmúsicaou ver filme.Dápara andar
comele para todo ladoe, se for o caso, encarar umapia de lou-
ças escutandoumótimopodcast.Opreçoparte dos três dígi-
tos. Dependedamarca edomodelo.Na foto, o intra-auricular
daPhilips commicrofoneembutido. Custa cercadeR$400.



NAQUARENTENA

É isso:vocêfazoquepode

PORRITALISAUSKAS*

QUERBRINCAR?
Ascriançasestãoemcasa.Asme-
norzinhas, entediadas, muitas
vezessemcompreender.Ontem,
a de uma vizinha tentava
chamaraatençãode dos
poucos que têm
acessoà eacomumdoprédio:
“menina, menina, meu nome é

querbrincarcomigo?”.As
maiorzinhaspercebemque
de muito grave es acontecen-
do e angustiadas por não
entenderdireitoondeéqueessa
pandemia vai var. Muitas mis-
turam ere –quem
nãoes confuso?

O‘MELHOR’ANIVERSÁRIO
Meu com ou dez anos
no meio do o co-
vid-19. não pôde fazer uma
festa. Deu para contar em uma
mão higienizada com
em ge quem cantou parabéns
e soprou a ve com “Foi
o aniv da vida.”
Ta ez tenhaenxergadoaqui-

que muita gente não conse-
gue ver. Saúde, teto,
cama quentinha,
e uma mãe que pode tr
em home of em tempos de
crise são coisas a comemorar.

COMOFAZ?
Os têm separado
os que sofrem mais ou menos.
Todas as instituições de en-
sino estão sem Muitas
crianças e jovens dependem
da merenda para se
minimamente.OMinistérioda
Saúde ainda, que

não uem com seus avós,
que os idosos estão no gru-

po de risco. O na imensa
maioria das vezes, es a anos

do que é possív

SONHO
Se a conta não fechava nos
tempos “normais”, agora pare-
ce ainda mais Não paro
de matérias sobre como nós
temos que nos portar com as
criançasduranteo o.
“Manter a rotina” é a regra nú-
mero 1, só a contradição.

teriamdedormireacordar

nos mesmos com os
quais estão acostumadas du-
rante o ano o, para que a
vo às (que quan-
do?) não seja tão Tam-
bém precisam fazer atividades
proveitosas e educativas como

a,exercíciospedagógicos
e acompanhar as eventuais au-

que são oferecidas
por Naminha
caixade eWhatsAppnão
param de chegar s com
“brincadeiras para a quarente-
na”, jogos de o, progra-
mas interessantes na te visão
e no streaming. Nossos fi

também têm de se
de forma não passar
o dia no videogame, ou
no YouTube, var as mãos a to-
do o momento e
com 70%, avisam.

PORÉM...
Antes de tudo, precisamos cui-
dar do nosso emo , -
do ameaçadeumadoença
aindasemcura.Precisamosen-
tender como vamos dar conta
de tr (quando temos
o de ter emprego);
cuidar e dar atenção e
aos nossos var roupas
e em uma casa que im-

a por uma boa faxina...

HISTÓRIA
Esse período pode marcar toda
a nossa geração e a de nossos
fi que com certeza vão
contar aos ‘como

foram duros aq tempos
do coronavírus’. Ta ez

em que foi uma época
em que seus pais andavam
meioestressadosecabisbaixos,
sem muito tempo para e
tudo bem.

ENFIM
muitas aseremapren-

didas nesses tempos difíceis,
entre a de que não somos
perfeitos, não damos conta de
tudo, fazemos apenas o que é
possív dentro das nossas pos-

E esse pode ser um
aprendizado e tanto, também
para os nossos pequenos.

RITA LISAUSKAS é jor ta e
escritora. Autora de ‘Mãe Sem
Manua Editora Letras,
é também ta da

ado. Texto com o em
y/maternidadecorona
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DIADASMÃES
Etemmais:tambémprecisamosdigerir a realidadedetalveznão
terdinheiroparapagar todososboletosedeconvivercomuma
despensacadavezmaisvazia, sejapor faltade recursos, sejapor
desabastecimentooucuidadocomasaúde.Umaprendizadoetanto

Umareflexãosobrea
maternidadeemtempos
decoronavírus.Aseguir,
excertosdotextopublicado
noblog ‘Sermãe’

A conta, que já
não fechava nos
tempos normais,
agora parece
ainda mais difícil

A vida real tem se
mostrado mais
absurda que as
histórias que
assistimos na
televisão e vimos
nos cinemas

GETTY IMAGES
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ENTRADA | PÃORÚSTICOCOMERVAS
Receita da chef Heloísa Bacelar (Lá da Venda)

Ingredientes
•1envelopedefermento
biológicoseco
•1colher (sopa)deaçúcar
•2xícaras (chá)deáguamorna
•6xícaras (chá)de farinha
detrigo
•1/2xícara (chá)deazeite
•1cebolapicada
•2dentesdealhopicados
•1xícara (chá)cheiadeuma
misturadefolhas frescasde
alecrim,manjericão,sálvia,
salsinhaetomilho
•1colher (sopa)desal
•80gdequeĳoparmesãoralado
•Pimenta-do-reino

Preparo
1.Dissolvanumatigelagrande
ofermentoeoaçúcaremágua

morna.Junte1/2xícaradefarinhae
deixedescansarpor15minutos.
2.Aqueça4colheres (sopa)deazeite
emumafrigideira,doureacebola,
junteoalho,aservaspicadas,osal
eapimenta.Retiredofogoedeixe
amornarporuns5minutos.

3.Coloqueo refogadodecebola e
ervasna tigela comamassa, adicio-
neo restantedoazeite, o queĳoe
vá juntando farinhae trabalhando
atéobter umamassa lisa, que se
solte dasmãos. Cubra a tigela com
filmeplástico edeixe amassa re-

pousar por 3 horas.
4.Untecomazeiteumafôrmagran-
deparabolo inglês.
5.Transfiraamassaparaumasuper-
fíciepolvilhadacomfarinha,achate
comasmãosatéconseguirumqua-
dradodeespessurauniformeecom
ocomprimentodafôrma.Enrolea
massacomoumrocambole, feche
o ladodaaberturaapertandocoma
pontadosdedosecoloquenafôrma
aaberturaparabaixo.
6.Deixeamassacrescerpormais
90minutosnaforma.Preaqueçao
forno(180°C).
7.Polvilheasuperfíciedamassacom
umpoucodefarinhae leveaoforno.
8.Diminua,após15minutos,
a temperaturadofornopara
160°Ceassepormais40minutos,
atéqueopãoestejadouradoem
cimaenas laterais.
9.Retire do forno, aguarde 5minu-
tos, desenformeeespere 30minu-
tos para fatiar.

Caponata
Para acompanhar opão rústico, a
sugestãoéumantepasto sicilia-
no àbasedeberinjela refogadae
azeite aosquais são incorporados
tambémazeitonas, passas, pinoli,
tomatinhos confitados, vinho
brancoeaté açúcar. É umacon-
serva, portantonadamal preparar
comantecedência e guardar em
potinhosherméticos. Sirva com
espumanteou vinhobranco.

FELIPE RAU/ESTADÃO
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ODetran trabalha para um trânsitomais seguro.
Agora, omais seguro é que todos fiquem em casa. Evite sair,
mesmo se for de carro. Proteja sua saúde e a de sua família.

Por favor, #FiqueEmCasa.

Acesse os serviços digitais em www.detran.sp.gov.br



SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

APARTAMENTOS

CENTRO

1 DORMITÓRIO
SÉ

R$135.000 Kit grande, px. Metrô.
☎(11)97710-2336/ 3341-7994

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Laje corporativa, 557m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de oca-
sião! Dir. prop (11)3241-3855 hc

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS
INDAIATUBA/SP
Ap 52m² mobiliado,1vg, pisc, acad,
Particular.Centro(11)99499-9321

TERRENOS

ITU - TERRAS DE S. JOSÉ
2 lotes Al. Pierrot (11)3167-4559

ALFA FNM
66/66 trucado, tanque para água
20.000lts. ☎(11)5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

CHEVROLET C10
R$50.000 75/75 vinho, toda ori-
ginal. Part. ☎(11)5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

CHEVROLET GM 6503
72/72 com 20.200km. originais.
Particular. Tratar (11)5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

PUMA
82/82 conversível. E 1983 fecha-
do.$28mil cada. (11) 5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

CAMINHÕES

ACELLO 1016
13/13 VUC tanque pipa 4.700/
5000 litros.☎ (11)5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

ADVOCACIA
RESCISÃO CONTRATUAL
Déb.fiscais/bancários.Escrit.Espec
☎(11)2362.4600/99452.5896

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

POUSADA
CUMURUXATIBA - BA

R$2.800.000,00 Terreno 3000m²
Frente mar. 11 bangalôs, casa propr
2stes, pisc.,jardins,rest.,bar de
praia. 5 estrelas Trip Advisor. Tr. Keila
☎(11)3938-1900/98196-6102

JAZIGO

JAZIGO CEM. CONGONHAS
6 gavetas /2 ossários R$20.000.
Aceito oferta ☎(11)99197-2322

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

EXATA CORRETORA
Planos de Saúde e Odontológico
Individual, Familiar, Empresarial e
Sênior. Fazemos troca de planos.
Ótimos preços, cotação gratuita.
Fone/WhatsApp (11)3164-1947
Viu no Estadão garanta desconto!
exatacorretoradesaude.com.br

Classificados

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar ligue: 3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar ligue:
LIGUE:

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar

2 lotes, Alameda Pierrot
(11)3167-4559

ITU
TERRAS DE SÃO JOSÉ

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área
privativa, 12º andar, excelentes

vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

LIGUE:

3855 2001

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Anuncie seu produto ou serviço em nossa
próxima edição.
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Cornershop,RappieiFoodentregamcomprasnomesmo
diaoucomagendamento.Hátaxadeserviçoedeentrega
noapp,masagorjetaéopcional –os trabalhadoresestão
nas ruasparaquepossamosficaremcasa.Correntedobem{

UMAREFEIÇÃOCOMPLETAPARAODIADASMÃES

PRINCIPAL | ROBALOEMCROSTADEPISTACHE
Sirva com salada de folhas, legumes assados ou arroz composto

Ingredientes
•4postas grandesde robalo.
Retire a pele
• 1 xícara (chá) de folhas de
manjericão fresco, limpoe seco
• 1 xícara (chá) de salsinha
fresca (só as folhas,
lavadas e secas)
• 1 xícara (chá) de azeite
• 1 xícara (chá) depistache
descascadoe, grosseiramente,
moídonoprocessador ouno
liquidificador
• 1 dentedealhodescascado
eesmagado
•4filés deanchovaemconserva
deazeite (opcional)
•Sal a gosto
•Pimenta-do-reino
moída agosto

Preparo
1. Tempere aspostas depeixe
comsal e pimenta epincele
azeite dosdois lados.
2.Ponhanoprocessador o
azeite restante, o pistache, o
alho, as folhas demanjericãoe

a salsinha (e as anchovas, se for
usar). Bata, pulsando, até formar
umapasta comoumpesto
grosso, semdesmanchar os
pedaçosdopistache.
3.Tempere comsal e pimenta a
gosto. Reserve.
4.Sele opeixe emuma frigideira
grandeantiaderente, deixando
dois ou trêsminutos decada
lado. Tire do fogoe reserve.
5.Façaumacamadagrossa
depesto epistachedos
dois ladosde cadaposta de
peixe, apertando (levemente)
para fixar.
6.Pincele comazeite uma
assadeira quecomporte todas
as postas depescado.
7.Leve-a ao fornopreaquecido
a 200°Ceasseo robalo até
dourar levemente a superfície
(deve estar brancoefirme;
cuidadoparanãopassar do
ponto). Sirva quente comsalada
de folhas, legumesassadosou
arroz composto.

Dica
Deixe prontonodia anterior,
guardenageladeira e asse
poucoantes dahorade servir

CODOMELETTI/ESTADÃO

PEIXEFRESCONODELIVERY
A tradicional peixariaNossaSenhoradeFátima, noMercado
Municipal dePinheiros, entrega emcasa.Ospescadosdodia são
atualizadosno site. PedidosporWhatsApp (11 94797-2355).
A loja pedequeoclientenão vá aobalcão. #fiqueemcasa
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SOBREMESA | CRUMBLEDEGOIABA
Na torta invertida, a farofa cobre as frutas pré-cozidas

Ingredientes
Torta
•80gdemanteiga gelada
semsal, cortadaem
cubinhos
• 160gde farinhade trigo
•230gdeaçúcar refinado
•600gdegoiaba sempele
e semsementes
•50gdecastanhas-do-
Pará picadas

Cremeinglês
•250ml de leite
• 1/4 de favadebaunilha
•75gdeaçúcar
•3gemas

Preparo
1. Corte as goiabas
empequenospedaços e

leve àpanela com
100gdeaçúcar.
2.Cozinheapenaso
suficiente para o açúcar
dissolver. Coloqueemum
refratário e reserve.
3.Preaqueçao forno
a 180ºC.
4.Misture a farinha
comamanteiga,
semamassar.
5.Quando formar uma
farofa, acrescente as
castanhas, o restantedo
açúcar emexa.
6.Espalhe a farofa por
cimadas goiabasno
refratário, semapertar.
7.Leve ao fornopor 30
minutos ouaté quea
farofa doure.

Cremeinglês
1.Fervao leite coma
baunilha e ametade
doaçúcar.
2.Bataoaçúcar restante
comasgemasaté ficar
homogêneo.Despeje o
leite fervidonamistura
comasgemas.
3.Leveanovamisturaà
panela,cozinhandoemfogo
baixoporpoucosminutos.

Dica
Enquanto espera a farofa
dourar, prepare o creme
inglês. Sirva o crumble
bemquente comocreme
inglês emuma jarra à
parte. Derrame-o sobre a
torta aindamorno.AL
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• Processador Intel® Quad-Core®
• Windows 10 Home

• Armazenamento de 32GB
• 2GB de memória RAM

• Tela de 14” LED, com resolução HD

Detalhes que
garantem

conforto na
sua rotina.

+ Privacidade
WEBCAM COVER

+ Entretenimento
TECLAS EXCLUSIVAS

+ Produtividade
TOUCHPAD NUMÉRICO

© 2020 Positivo Tecnologia S.A. Todos os direitos reservados. Os computadores Positivo têm garantia balcão de um ano para peças e mão de obra, sendo nove meses de garantia contratual e 90 dias de garantia legal. Para acessar a internet, o cliente 
deve possuir uma linha telefônica fixa ativa e arcar com os custos de pulsos e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos necessários para o uso do serviço. Microsoft® e Windows® são marcas 
registradas da Microsoft® Corporation nos EUA e em outros países. Confira o regulamento da promoção Dia das Mães do Brasil no site www.maesdobrasilpositivo.com.br. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente 
ilustrativas. Maio/2020.

Espere mais de um computador
moderno com um SSD.

COMPROU, DOOU!
Ajude associações de mães carentes.
saiba mais: maesdobrasilpositivo.com.br



8 | SãoPaulo,quinta-feira30deabrilde2020 ! Porvocê,pelosqueamaeporquemnãopodeficaremcasa: respeiteo
isolamento, laveasmãossempre, faça limpezas regulares (água, sabão
eáguasanitária resolvem).Seprecisarsair, usemáscaraemantenha
distância.Sapatoquevaiparaa ruanãopisaemcasa.Antesdeguardar, laveQUARENTENA

ESTADÃOEXPRESSO

Publicação da S/AOEstado de S. Paulo

Seleção de reportagens publicadas
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doMercado
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São Paulo (Capital)

SÉRIE
TheMorningShow
(Apple TV)

FILME
ADamaDourada
(Now)

ANIMAÇÃO
OMundodosPequeninos
(Netflix)

CANALENGRAÇADO
+7ANOS
Falaídearo

TWITTERCIENTÍFICO
@oatila
(Atila Iamarino)

PODCASTCIENTÍFICO
ATerraéRedonda

PODCASTDOESTADÃO
NaQuarentena

MEDO
Omedoéummal necessá-
rio. Precisamosdele para
tomar atitudespreventivas.
“Não faça aquela ‘operação
avestruz’ de deixar o resul-
tadodoexameemcimada
mesaouoextrato dobanco
esperandoeaí umdia você
vai descobrir o tamanhoda
encrenca.Olhede frente,
se informe, usemáscara. A
máscara contémuma fór-
mula ética para omomento.
Máscara épara vocênão
passar para ooutro. Então, o
começoda reflexãoé: você
está sofrendo,masnãoestá
sofrendo sozinho”, diz o psi-
canalistaChristianDunker.
(Veja a reportagemcompleta
deCamila Tuchlinksky em
bit.ly/medo-estadao)

FILHOS
Para apsicóloga e consul-
tora educacional Rosely
Sayão, as relações comos
filhosprecisamser funda-
mentadas empaciência,
persistência eperseverança.
Nãoficar inconformadocom
momentosde tensão (e eles
vão surgir) é umadica. Tem
deacolher, orientar, ter e es-
timular empatia. “A situação
nãoé fácil para eles também.
Vãomanifestar rebeldia,
descontentamento, podem
ficar inquietos ouamuados.
É precisodizer: ‘Eu sei queé
difícil. É difícil paramim, para
todomundo’.” Importante:
delegue tarefas. “Agora é
horadeperceberemque
não têmsódireitos, eles têm
algunsdeveres.”

CLÁSSICO
QuatroNovelasdeLevTolstói
(R$ 140, Editora 34 emparceria
comaLivraria daVila)
Grandestemasdacondiçãohuma-
naemquatrodasobras-primasdo
escritorrusso: ‘FelicidadeConju-
gal’, ‘ASonataKreutzer’, ‘AMortede
IvanIlitch’e ‘Kadhji-Murát“.

CIENTÍFICO
Corpo–UmGuiaparaUsuários
(R$ 64, Cia. das Letras)
Umaviagemcientífica
inteligente, curiosa e interes-
sante sobreo corpohumano,
seushumores emecanismos.
Bill Brysonnarra as descobertas
com leveza e sagacidade.

MODERNO
SobreosOssosdosMortos
(R$ 60, Todavia)
Suspenseexistencial da
Nobel de Literatura de 2018, a
polonesaOlga Tokarczuk.
Da investigaçãodeumcrime,
surgem temascomoomundo
natural e a civilização.

ROMÂNTICO
ModernLove:Histórias
ReaisdeAmor,Perda
eRedenção
(R$ 55, Rocco)
Nemtodos têmfinal feliz,
mas sensibilidadeéoquenão
falta nesses relatos deamor
publicadosnacoluna ‘Modern
Love’, do jornal TheNewYork
Times.Org.Daniel Jones.

ENGAJADO
MigraçãoeIntolerância
(R$ 30, Record)
Emquatroensaios,UmbertoEco
fazanálisessobretemascontem-
porâneos,comoarelaçãocomo
outro,osprocessosdeimigração,
oracismoeaintolerância.

ARTÍSTICO
FalandodeMúsica–Oito
LiçõessobreMúsicaClássica
(R$ 45, Todavia)
Omúsico, compositor e regente
LeandroOliveira apresentaum
guia leve sobremúsica clássica,
para leigos e iniciados.

HISTÓRIAEGEOGRAFIA
PrisioneirosdaGeografia–
10MapasQueExplicamTudoo
queVocêPrecisaSabersobre
PolíticaGlobal (R$ 43, Zahar)
Emedição revista e atualizada,
TimMarshall usaosmapas
paramostrar comodestinos
políticos e sociais depaíses e
regiões sãopautados, também,
por características do território.

FORADOÓBVIO
MeuAnodeDescansoe
Relaxamento
(R$ 55, Todavia)
A americanaOttessaMoshfegh
usahumor ácidopara contar
a história deuma jovemque
passapor umacrise existencial
e decidehibernar por umano,
à basede remédios.

ANTENADO
AFontedaAutoestima:
Ensaios,DiscursoseReflexões
(R$ 75, Cia. das Letras)
Nesta coletâneadeensaios,
aNobel de Literatura Toni
Morrison,morta em2019,
apresenta reflexões sobre arte,
cultura e sociedade.

PROCURE
SABER

DIAADIA |EMCASA

COMO
LIDAR

LISTÃODELIVROS
Nove livros, estilos variados e preços aproximados




