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FIMDESEMANA Duas receitas de molho para banhar a macarronada PÁG. 8

LIVROS Estratégias para que seu filho não desista de ser um leitor PÁG. 2

ANIMAÇÃO Disney e Pixar divulgam teaser do longa-metragem “Soul” PÁG. 7

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

FILMES

+DE

Um listão com asmelhores produções
nacionais e internacionais dos últimos 20 anos

PÁGs. 4, 5 e 6

CINEMAEMCASA



CONFIRAEVALORIZE
OQUEELEGOSTA
Vocêpodenãogostar,masevite
criticar.Écrucialpermitirqueosado-
lescentes,quegeralmentetêmmuita
liçãoporfazer,escolhamoquelerno
tempolivre.Quemtemumfilhoque
gostadelernotícias,porexemplo,
podeassinarvários(ebons)veículos
decomunicação.

UMAPONTEPARA
OUTRASLEITURAS
Quetalpropordiferentestiposdelei-
turasobreostópicosqueinteressama
seufilho?Enãodeixedeforaostextos
online. “Cometemosumerroaotraçar
linhasdurasentreoslivroseoutros
tiposdeleitura”,dizMichaelW.Smith,
professor,escritoreespecialistaem
leituraentrecrianças.“Leiomaisonline
emeconsideroumleitor."

LEIAEMVOZALTA
Sim,seufilhosabeler.Masháum
prazerdistintoeumaoportunidade
deaproximaçãoimportanteemter
alguémlendoemvozaltaparavocê.
E issocriauma“experiênciaemco-
mum”,dizAbigailFoss,professorade
inglêsavançadodaNorthwoodHigh
School,emSilverSpring,Maryland.
Outrapossibilidadeévocêsouvirem
audiolivros juntos.

CRIETEMPOPARALER
Osadultosnemsempredãoomelhor
exemplo:fiquemenosnotelefone
commensagensoumídiasociale
dedique20minutospordiapara ler
umlivroouartigoderevista,enquanto
osdemais integrantesdafamíliatam-
bémleemalgoquecadaumescolheu.
Seseufilhonãotopara ideia,vocêain-
dapoderádesfrutardesseprazer.

ConteúdobaseadoemtextodeKarenMacPherson,do “TheWashingtonPost”.
Leiaa íntegra traduzidaparaoEstadãoporRominaCácia:bit.ly/meu-filho-leitor

ESTRATÉGIASPARAINCENTIVARALEITURA

CULTURA
“Seseufilho relutaemler ‘RomeueJulieta’paraaescola,porque
nãoabordarapeçadeShakespearecomoumahistóriasobre
relacionamentosqueacabam?Qualalunodo9ºanonãoestá
interessadonisso? ”JeffreyD.Wilhelm,professoreescritor
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LIVROS

NASCEUMLEITOR
Nãoadianta
desprezar o tipo
de livro preferido
por seufilhona
adolescência: é
preciso conhecer
essas escolhas e
usá-las a favor

Os adolescentes estão lendo
menos, mostram pesquisas,
e a queda começa no 6º ano
do ensino fundamental. No
entanto, muitos especialistas
acham que os critérios usados
por estudiosos só refletem o
que achamos que a lei-
tura: livros de literária
e livros físicos, sem incluir
digitais. Os jovens leem, sim,
impresso e online. Só que o que
muitostêmescolhidoéterrore
distopia, em revistas, no-
tícias online e etc. – algo que,
em geral, mães, pais e profes-
sores desmerecem.

Esses nativos digitais conso-
mem cada vez mais textos, es-
pecialmente notícias, artigos
de esportes e de entretenimen-
to. Tudo online. Um adolescen-
te, leitor apaixonado, me disse
recentemente que “é preciso
muito mais esforço para ler
um livro do que olhar a tela,
embora a leitura na tela tam-
bém carregue a tentação de
“começar a jogar ou ve
suas redes sociais”.

Michael W. Smith e Jeffrey
D. Wilhelm, professores e auto-
res do livro Reading Unbound:
Why Kids Need to Read What
They Want – and Why We
Should Let Them (Leitura livre:
Por que as crianças precisam
ler o que querem – e por que
devemosdeixarquefaçamisso;

em tradução livre), chamam
aatençãoparaalgunspontos:
as crianças bastante en-
volvidas em textos não valo-
rizados por adultos; muitos
adolescentes são leitores ávi-
dos de conteúdos marginali-
zados, mas ainda assim são

leitores; outros interessam-se
por livros e artigos que “en-
sinem” algo, como a história
de um esporte favorito ou o
manual de um carro. Subesti-
mar essas escolhas não ajuda
a fazer com que os jovens se
vejam como leitores.

Papel dos pais.Alémde entendermelhor os temas escolhidos
pelas crianças, é preciso dar abertura para as leituras online
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Estematerial é produzido peloMedia Lab Estadão compatrocínio doHospital Israelita Albert Einstein.
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Paciente recebe cuidado após
o fimdo tratamento de câncer

Os avanços nas terapias contra o
câncer vêm possibilitando o au-
mento significativo de desfechos

bem-sucedidos e, por consequência, de
uma população que precisa de atenção e
cuidado para reassumir a vida pós-trata-
mento, em todos os aspectos. “É muito
comum a pessoa nessa etapa relatar uma
sensação de abandono, de insegurança”,
diz o terapeuta corporal Fabio Romano,
coordenador do Programa Survivorship
do Hospital Albert Einstein. O serviço,
pioneiro no Brasil e disponível também
para quem concluiu o tratamento em ou-
tras instituições, foi criado para dar acolhi-
mento e ajudar a vencer dificuldades clíni-
cas e emocionais decorrentes da doença
ou de seu manejo.

“O foco deixa de ser o câncer. A pessoa
já está livre de quimioterapia, radioterapia
ou outros procedimentos. Ela está de alta,
mas sente um estranhamento; afinal, ainda
passa por certas restrições, como evitar lu-
gares cheios”, pondera Fabio. “Há ainda
as limitações impostas pelo organismo,
sem contar questões psicossociais”, res-
salta.

Entre as queixas, os principais relatos
sãode:

Fadiga

Formigamento nasmãos

Problemas dememória

Perda demassamuscular

Disfunções sexuais

Medicina integrativa e programas de reabilitação
oferecidos pelo Centro de Oncologia e
Hematologia Einstein dão suporte e acolhimento

Dificuldades alimentares

Medo

Ansiedade

Questões de autoimagem e reconexão
com o corpo

Para elaborar um plano capaz de lidar
com esse conjunto de reações é preciso
levar em conta as particularidades caso
a caso. “Tem paciente que necessita de
auxílio mais orgânico mesmo, como re-
cuperar o movimento do ombro que ficou
comprometido em razão de uma mastec-
tomia”, exemplifica Fabio. “Já outros pre-
cisam recuperar a autoestima ou lidar com
o medo do reaparecimento da doença”,
complementa. Para dar conta dessa com-
plexidade, a equipe do Survivorship conta
com equipe multidisciplinar, a começar
por enfermeiros navegadores, que facili-
tam toda a programação. O princípio é dar
voz a quem teve sua autonomia limitada
durante o tratamento.

Integram o processo:

Terapeutas corporais

Coaches em saúde

Psicólogos

Nutricionistas

Terapeutas integrativos

A avaliação para a montagem da estra-
tégia de cuidado acontece em cinco en-
contros.

Passo 1: reunião do paciente com
todos os profissionais que integram
o Survivorship, quando se toma
conhecimento do panorama geral
relacionado ao tratamento do câncer.

Passo 2: três sessões com a presença
do coach de saúde e do terapeuta
integrativo. Nessa etapa o propósito
é ajudar a identificar as principais
dificuldades.

Passo 3: é a vez de se juntar novamente
com toda a equipemultidisciplinar.
Ao final desse encontro, está pronto
o desenho do plano de cuidado
customizado, que pode ser voltado
a resolver temas ligados à vida
profissional, a relacionamentos
afetivos ou sobre como encarar o
chamado “novo normal” da vida pós-
-câncer.

Na estratégia de cuidado, o Einstein
conta ainda com a área de medicina inte-
grativa, que atende também os pacientes
internados e seus familiares durante o
tratamento. “As práticas de alongamen-
tos gentis, respirações e meditação têm
como meta promover relaxamento e
bem-estar”, afirma Maria Ester Azeve-
do, coordenadora do setor. “Os atendi-
mentos se baseiam em técnicas de ioga,
massagens leves denominadas terapia de
toque e escuta empática”, descreve.

A medicina integrativa tem como tripé
favorecer autonomia, autocuidado e bem-
-estar.

Para isso, oferece:

Ioga (inclusive para crianças e
adolescentes)

Meditação

APRESENTADO POR



QUARENTENA
Oqueserádocinemanopós-pandemia?Reinvenção
nãoénovidadeparaosetor, porqueháanosanova
eradigital temdesafiadoetransformadoaprodução
cinematográficaeomodocomoopúblicovêfilmes
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LINHADO
TEMPO
CINEMAEMCASA

Crítico doEstadão, LuizCarlosMerten faz um listão
dosmelhores filmesnacionais e internacionais das
últimasduasdécadas, de 2000a 2019. Sãomais de
40 títulos. Comquais escolhas vocêconcorda?
Que tal fazer suaprópria retrospectiva anoaano?

CIDADEDEDEUS
OfilmedeFernandoMeirelles
(do livrodePauloLins)virou
umespelhodoBrasilparao
mundo.Tevequatro indica-
çõesaoOscar (diretor, roteiro,
fotografiaemontagem).

OBAIXIODASBESTAS
A jovemAuxiliadora é explo-
rada sexualmentepelo avô.
Cícero leva a vida emsexoe
drogas.Nadireção, Cláudio
Assis vai fundo; a fotografiaé
deWalterCarvalho.

ESTÔMAGO
Nonato,migrante nordesti-
no, tenta a sorte nacidade
grande, vira cozinheiro
renomado, envolve-se com
prostituta e termina cozi-
nhandonacadeia.

CINEMA,ASPIRINAS
EURUBUS
Em1942, umalemão fugitivo
daguerra percorre o sertão
nordestino vendendoaspiri-
nanumcaminhão.Nocami-
nho, encontra umsertanejo.

2009 2011 20132010 2012

RECIFEFRIO
Nestefilmedepreciosos24
minutos, ummeteoritomuda
apaisagemdoRecife, com
temperaturasabaixodezero
epinguinsnaspraiasgeladas.
DeKleberMendonçaFilho.

ASCANÇÕES
Aarte da conversapor quem
adominava, EduardoCou-
tinho. Frente a frente como
entrevistador, umaaumaas
pessoas se revelampormeio
de suas cançõespreferidas.

OSDIASCOMELE
MariaClara Escobar se
propôs a recuperar a história
de seupai, CarlosHenrique
Escobar, umfilósofoque
foi preso e torturadopela
ditaduramilitar.

ESTRADAPARAYTHACA
–ALUMBRAMENTO
Quatroamigosviajamecho-
ramamortedeumcompa-
nheiro.Umfilmepequenono
custo, imensonaambiçãoe,
esteticamente,ummarco.

FEBREDORATO
Opoeta fora de controle, a
Eneidaquenãoquer saber
dele: o diretorCláudioAssis
retira damarginalidadeum
retrato estéticodoBrasil. Fo-
tografiadeWalterCarvalho.

SANTIAGO
Nomaior documentário da
história docinemabrasileiro,
na opiniãodeMerten, João
Moreira Salles reconstitui
a história de sua família no
perfil domordomo.

2004 2006

2008

2005 2007

LAVOURAARCAICA
Sufocadopelocarinhoda
mãe,peloautoritarismodo
paieporumamorproibido,
André fogedecasa.Roman-
cedeRaduanNassarporLuiz
FernandoeWalterCarvalho.

LISBELAEOPRISIONEIRO
LisbelaeLeleuqueremaventuraeromance,masnãoéfácil.
Paraestefilme,CaetanoVeloso interpretouacanção“Vocênão
meensinouateesquecer”,deFernandoMendes.

BICHODESETECABEÇAS
LaísBodanzky atacao siste-
mamanicomial nahistória
deNeto (RodrigoSantoro),
queopróprio pai envia para
o instituto psiquiátricopor
causadeumbaseado.

EDIFÍCIOMASTER
Obra-primadeEduardoCou-
tinho (1933-2014), estedocu-
mentáriocelebraaartedo
encontro, daconversaeda
escuta–comosóocineasta
paulistanosabia fazer.

2001

2003

2000 2002

NACIONAIS
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2011

2001

2013

20032002

2010

2000

2012

2002

2014

OSEGREDODOS
SEUSOLHOS
Oscar demelhor filme
estrangeiro para Juan José
Campanella. Aprodução
argentina explora aherança
daditaduramilitar.

APELEQUEHABITO
Filmeextravaganteebrilhan-
tedePedroAlmodóvar:um
médicofazumacirurgiade
mudançadesexonohomem
queconsideraresponsável
pelamortedesuafilha.

MOULINROUGE
AhistóriadeSatine(Nicole
Kidman),maisdeslumbrante
doquenunca,énaverdadea
históriadeChristian: “There
wasaboy/Averystrangeen-
chantedboy…”.Musical.

AZULÉACOR
MAISQUENTE
Duasgarotasiniciamumarela-
çãoemépocadeprotestosnas
ruasdacidade.Ofilmefalade
questãodegênero, linguagem
eafirmaçãode identidade.

KEDMA
Nesta facedoconflito, ju-
deus sobreviventes doHolo-
causto chegamdenavio
embuscadaTerraPrometi-
da e expulsamospalestinos.
Começaoutra diáspora.

AMELHORJUVENTUDE
Relata 40 anosdahistória da
Itália na ligaçãoentre dois
irmãos,Nicola eMatteo.
Belo emaldito,Matteoco-
locana tela o estigmadas
almas atormentadas.

TIOBOONMEE
PalmadeOuroemCannes.
O tio cercadode fantasmas;
a princesa envolvida
comumpeixe: religião e
encantamentona jornada
para omaravilhoso.

DANÇANDONOESCURO
Selma (Björk)migra da
República Tchecapara os
EstadosUnidos, na tentativa
demudar a sorte dofilho.
Masela acabapresa e
condenadaàmorte.Musical.

OARTISTA
Quandooartistadesceao
fundodopoço,umcachorri-
nhoeumamulheroresgatam.
Ahistóriaénarradacomo
numfilmemudo,emsuntuo-
sopretoebranco.

INTERVENÇÃODIVINA
Assimcomoem “Kedma” (próxima indicação),
o conflito noOrienteMédio conduz anarrativa.
Masosdois filmesdiferemnaperspectiva.
Aqui, Suleimane suaamadaestão separados
pelabarreira israelense. ElemoraemJerusalém
eela vive emRamallah. Produçãopalestina.

MOMMY
Dramacanadensedirigido
por XavierDolan fala de
uma família disfuncional.
DianeeSteve. Ela émãee
viúva. Ele, umadolescente
comdéficit de atenção.

2009

OSENHORDOSANÉIS–O
RETORNODOREI
Fechoda trilogia do
neozelandêsPeter Jackson
sobre aobra de J.R.R.
Tolkien.Novas tecnologias,
efeitos, fantasia (e oGollum).

JUVENTUDE
EMMARCHA
NaturaldeCaboVerde,Ven-
turaéoperárioemLisboae
vivenciaoprocessodeespe-
culação imobiliárianobairro
deFontainhas.

BATMAN–OCAVALEIRO
DASTREVAS
Esteepisódiodatrilogiaé
quasesempreconsideradoo
maiorfilmedesuper-heróis.O
CoringadeHeathLedger fazo
ladomaníacoepsicótico.

OSEGREDODE
BROKEBACKMOUNTAIN
NoOestedosEUA,entre1963
e1984,doiscaubóisvivem
marcadosporumcontatose-
xual. JakeGyllenhaaleHeath
Ledgerestãoexcepcionais.

RATATOUILLE
Oratinhoquequerserchefe
ocríticoque,numacename-
morável,encerrasuabusca
porumtempoperdido.Atec-
nologiatransformafantasia
emrealidade.Coisadegênio.

ATETAASSUSTADA
AcineastaClaudia Llosa levou
oUrsodeOuroemBerlimpelo
filmeperuanoque retrata a
ameaçadeguerrilha deuma
organização terrorista, o
Sendero Luminoso.

2004 2006 20082005 2007

INTERNACIONAIS

2009
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QUARENTENA
O setor audiovisual tem trabalhado para reocupar as 
salas de exibição dos filmes. Uma das ações é a campanha 
#JuntosPeloCinema. O objetivo é garantir que a experiência 
volte a atrair o público com conforto e segurança 

6                                                                               |  São Paulo, sexta-feira 10 de julho de 2020 #
NACIONAIS

INTERNACIONAIS

  2014

  2014

  2016

  2016

  2018

  2018

  2015

  2015

  2017

  2017

  2019

  2019

PRAIA DO FUTURO
No mais belo filme de Karim 
Aïnouz, Wagner Moura inter-
preta o salva-vidas que vai 
para a Alemanha encontrar 
o homem que ama. Inverno 
de sentimentos.

ADEUS À LINGUAGEM
Jean-Luc Godard 
investiga como falam, o 
que dizem e o que querem 
as pessoas. Este filme 
sobre crises questiona as 
coisas do mundo.

AQUARIUS
Sonia Braga (Clara) compra 
guerra para impedir que seu 
velho prédio seja destruído 
para dar lugar a um espigão 
na orla do Recife. Longa de 
Kleber Mendonça Filho.

ELLE
Isabelle Huppert tenta desco-
brir quem a estuprou. Senhor 
de sua arte, o diretor Paul 
Verhoeven usa fantasia cien-
tífica e aborda aspectos som-
brios da natureza humana.

BENZINHO
Mãe, pai, filho, cunhada. 
Quando uma crônica familiar 
vira metáfora de um país em 
crise. Karine Teles, Otávio 
Müller e Adriana Esteves são 
excepcionais em seus papéis.

ROMA
Nesta parceria entre cinema 
e Netflix, o diretor Alfonso 
Cuarón faz surgir, da história 
da empregada doméstica, 
uma crônica familiar em 
preto e branco.

QUE HORAS ELA VOLTA?
Jessica entra de mansinho 
e começa a ocupar espaços 
na casa em que sua mãe, Val, 
trabalha como doméstica. O 
filme de Anna Muylaert cau-
sou rebuliço naquele ano.

AS 1001 NOITES 
Fábula portuguesa em que 
Miguel Gomes transforma 
a crise de Portugal numa 
rica antologia de contos: “O 
Inquieto”, “O Desolado” e “O 
Encantado”. Genial.

ARÁBIA
A partir do encontro de um di-
ário numa fábrica de alumínio, 
os diretores João Dumans e 
Affonso Uchoa reconstroem 
a histórica opressão da classe 
trabalhadora no Brasil.

MOONLIGHT –  
SOB A LUZ DO LUAR 
Hollywood e Academia esco-
lheram o cinema de gênero
de Jordan Peele para celebrar
a nova geração de autores 
afroamericanos. Grande filme.

BACURAU
Em parceria com Juliano 
Dornelles, Kleber Mendonça 
Filho fez o grande filme em  
que um vilarejo do sertão some 
do mapa – e seus moradores 
resolvem reagir.

PARASITA
A família do subsolo subverte 
a ordem na mansão dos ricos. 
Como tema, a revolta dos 
deserdados dominou o ano 
(“Parasita”, “Os Miseráveis”, 
“Coringa”, “Bacurau”).

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



‘HAIR LOVE’ VAIVIRARSÉRIE
Produção terá 12 episódios sobre a família de Zuri

ANIMAÇÃO
OescritorMatthewCherry,quedirigiuocurta, também
estaráà frentedasérie. Enquantooprodutonãovem,
dáparaveraanimaçãosobreagarotinhaZuri e
seuspaisnoYouTube:bit.ly/hair-love-short

Oserviçode streamingHBOMax, dosEstados
Unidos, anunciouque irá produzir a série “Young
Love”, que terá 12 episódios emostrará osperso-
nagensdocurta-metragem “Hair Love”. Lançada
em2019, a produção foi a ganhadora doOscar de
melhor curta de animaçãonapremiação, realiza-
da em fevereiro de 2020.

“HairLove”é inspiradonolivrohomônimodoes-
critorMatthewCherry,quetambémdirigiuofilme.
Elemostraumpai,Stephen, tendoqueaprendera
arrumarocabelodafilhaZuripelaprimeiravez,por-
queAngela,suamulher,nãoestáemcasa.

“Euestoumuitoanimadoparacontinuaracon-
tarahistóriadeStephen,AngelaeZurieexplorar
maisasdinâmicasdeumajovemfamílianegrae
millennial”,escreveuCherryemumasériedepubli-
caçõesemsuacontanoTwitter.Segundooescritor,
“YoungLove”vaiabordarodiaadiadafamília,como
carreiras,paternidade,casamentoeproblemasso-
ciais,enquantotodos“tentamterumavidamelhor”.

SãoPaulo,sexta-feira10dejulhode2020 | 7+ MAIS
NOVIDADE
ADisneydivulgou
no sábado, 27/6, um
teaser da suamais
nova animação,
“Soul”, que será lan-
çadaemnovembro
de 2020após ser
adiadadevido à
pandemiadonovo
coronavírus.O lon-
ga, que temJamie
Foxx nadublagem
doprotagonista,
trabalhadiversas
questões sobre a
vida após amorte.
Oelencoémajorita-
riamentenegro.

Com reportagemde
JoãoPedroMalar,
estagiário doE+
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REPRODUÇÃO

Estaéa ilustração
da capado livrode
MatthewCherry
quedeuorigem

aofilme

ANIMACÃO

SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

CASAS

ZONA NORTE

HORTO FLORESTAL
Casa c/salão tt. 332m²,sl.180m²
c/2wc.Piso sup.3ds(1st c/closet)
sala 3ambs,2 wc,4vg.R$650mil
☎(11)2231-5975/98662-2416

Alugam-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

1 DORMITÓRIO

CERQ CÉSAR
Entre Metrô Consolação e Oscar
Freire. R$3.000 + R$450 de con-
domínio. ☎(11)99984-7345

2 DORMITÓRIOS

MOEMA
70m², 2dorms., 1ste., 2banhs.,
coz.americ., varanda, lazer, 1vaga.
Cristiane. ☎(11)4323-3049

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

JARDINS
Rua fechada, 1 p/ andar, 13º and.,
4dts(1ste) c/árms. embutidos in-
clusive cozinha, 3 vgs gar., pintura
e sinteco novos. (11)99972.9907

Alugam-se

CASAS

ZONA SUL
CH STO ANTÔNIO
Sobrado 200m², 3 dts ( 1 suíte), 2
vagas gar, sala, lavabo, cozinha, qto
empr, banheiro (11)99972.9907

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

LITORAL

Vendem-se

APARTAMENTOS

GJÁ PITANGUEIRAS

MORRO DO MALUF ! Vendo Apto
3Dts (1ste) Oportunidade R$ 230
Mil + transf. de divida. Consórcio
Porto Seguro ( R$260 mil ). Tratar
☎(11)96838-1615 fone/whats.

SANTOS POMPÉIA
Praia. “Troco SP”(11)99224-3344

PROPRIEDADES
RURAIS

TERRAS E
FAZENDAS

COXIM - MS
960ha. Pecuária, montada com
confinamento/vedada. Temos ou-
tras em MS e SP. ☎(11)98255-
0162 CRECI 160.241

ADVOCACIA

APOSENTADORIAS
Especiais e Insalubres, revisões de
benefícios acima de 1 salário mí-
nimo. - OAB 205914 - Tratar com
Dr. Mauricio. ☎(14)99704-5650

DÍVIDAS IMPAGÁVEIS
Defesas em Execução Bancária e
Fiscal. Negociação e Extinção de
Dívida. Indenizações. Reclamação
e Defesa Trabalhista. Veja site:
www.bandeiradecarvalho.com.br
☎(11)3101-1125/ 99912-1040

ARTES
E ANTIGUIDADES

ANTIGUIDADES -
COMPRO E AVALIO
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

CAFÉ E LANCHES 2ª/6ª
Cafés Lanch. com pratos rápidos
(04 Lojas), à venda 1ª Morumbi,
mov 140mil - 2ª Berrini mov 120
mil -3ª Sto Amaro, mov 120 mil. 4ª
Jardim. Paulistano 110 mil, Ideal
Investidor/Sócios. Vdo tds ou indi-
vidualmente. Dir. Prop. 943551129

IMÓVEIS RENDA SP
(1) Av. Angélica $15mil/ $3,5mi-
lhões. (2)Morumbi $43mil/ $10
milhões. (3)Granja Viana $40mil/
$7 milhões. (4) Av. Jõao Dias
$82mil /$19milhões. Whats
(11)98904-1614/ 96868-5000

MERCADO -GRANDE SP
1ª)Mov1.800 Milhão,Preço.3.1
2ª)Mov R$ 1.100, Preço 2.1
3ª)Mov R$ 800,00 Preço 2.1
4ª)Mov 1.400milhão,Preço 2.1
5ª)Mov 500,00, Preço 3.1 -
6ª)Mov 1.100 milhão, Preço 2.5
Todos contr. 5 anos, sem divida.
Temos outros. (11) 96101-3947

OPORTUNIDADE !!!
VENDO CAFÉ
Rua Augusta - Jardins. Reformado
e bem equipado. Custo de opor-
tunidade.☎(11)99250-9982/
99996-4081 Whats Valter

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. GETHSEMANI
R$7.000,00 Novo. 5 gavetas. ☎
(41)98884-7918 / 98721-2343

CAMINHÕES

TRANSPORTADORA VENDE
Ivecos, Caminhões (baú) Barueri SP
Tratar ☎(11) 4134-7120 e-mail:
djalma.junior@linexgroup.com

COMPRO MOTOS
Avaliamos e Retiramos no Local
com Toda Segurança. ☎ (11)
3875-1331/94089-1510 (whats)

MÉDICO (A) DO TRABALHO
P/ ocupacional, Metrô República
☎(11)3224-9919/ 3331-1196

Classificados

anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Anuncie seu produto ou serviço
em nossa próxima edição.

3855 2001
anunciar.classificados@grupoestado.com.br

Para anunciar ligue:
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RAGUÀBOLONHESA
Aprendaafazerestetradicional
molhodecarne.Elevaibemcom
massa,polentaearroz
(PatríciaFerraz,editoradoPaladar)

Ingredientes
• 500gdecarnebovinamoída
•2 latas de tomatepelado
• 1 cebola cortadaemcubos
• 1 cenourabempicada
•2 talos de salsãopicados
•2 alhos-porós picados
• 1/2 xícara (chá) de leite

•1xícara(chá)devinhobrancoseco
•2colheres(sopa)demanteiga
•Salepimenta-do-reinoagosto

Preparo
1.Derretametadedamanteiganu-
mapanelagrandeerefogueacarne
moída,comsalepimenta.Tireda
panelaereserve.
2.Refogueosvegetais,devolvaa
carnemoídaàpanela,adicioneolei-
teedeixeevaporar.Ponhaovinho,
deixeevaporar,mexendo.
3.Junteostomatespeladosecozi-
nheemfogobaixo,por2a3horas,
adicionandoduascolheresdeágua
senecessário.
4.Sirvacommassadefiolargo.

FIMDESEMANA
Duas receitas de molho para banhar a macarronada neste domingo

PALADAR
Umdospreparosmaisclássicosequeganhou
diversasversõesnoBrasil, o raguàbolonhesaépara
saborearsempressanoalmoçodemoradodofimde
semana,comumcopodevinhoparaacompanhar
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MÁRCIO FERNANDES

MOLHOPESTO

Ingredientes
• 2 xícaras (chá) de folhas de
manjericão fresco
• 2dentes dealho semogerme
• 1 colher (sopa) depinoli
• 2 colheres (sopa) dequeĳo
parmesão ralado
• 1 xícara (chá) de azeite deoliva
• Sal e pimenta

Preparo
Emumpilão,esmagueomanjericãocom
oalho,acrescenteopinoli, oqueĳo,osal, a
pimentaeoazeite.Sepreferir, useo liquidifica-
dor, tomandoocuidadoparanãobaterdemais.
(ReceitadochefChicoFerreira,doLeJazz)

• Processador Intel® Celeron®
• Windows 10 Home

• Armazenamento em SSD, HD ou Flash
• 4GB de memória RAM

• Tela de 14” LED, com resolução HD
• Botão Deezer, Netflix e YouTube

• Touchpad numérico

Suas músicas.
Suas séries.
Seus vídeos.
Suas regras.

Espere mais de um computador
moderno com um SSD.

© 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. Intel, o logotipo da Intel, Intel Inside, Intel Core e Core Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Este produto Positivo 
é compatível com a instalação do Netflix, o qual não está previamente instalado. A Positivo não se responsabiliza por tal instalação, para a qual é necessária uma conexão banda larga de Internet e a assinatura de um plano oferecido exclusivamente pela 
Netflix. Para mais informações, acesse www.netflix.com/termsofuse. Produto beneficiado pela legislação de informática. Imagens meramente ilustrativas. Julho/2020.

Saiba mais em meupositivo.com.br




