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Prato cheio
Onze restaurantes charmosos e suas receitas deliciosas.
É para fazer refeições especiais sem sair de casa
PÁGs. 2 e 3
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DELIVERY

BLACK FRIDAY

Ela já está no ar! Não compre pela metade do dobro

PÁG. 6

EMPREGO

Repertório emocional e de comportamento faz muita diferença

INFÂNCIA

Dicionário ilustrado de sentimentos conforta crianças e adultos

PÁG. 7

PÁG. 8

ESTE EXEMPLAR É UMA CORTESIA DE S/A O ESTADO DE S.PAULO – ESTADÃO EXPRESSO. DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADA PELO ARTIGO 26, PARÁGRAFO 2º, DA LEI 14.517/2007, COMBINADO COM A LEI 5.250/1967. MANTENHA A CIDADE LIMPA – NÃO JOGUE ESTE MATERIAL EM VIA PÚBLICA
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COMES & BEBES

#
#

Sete meses de muita comilança foram relatados em textos para
o Paladar e boletins na rádio Eldorado. O sistema doméstico
de desinfecção ﬁcou mais eﬁciente (spray de álcool!) e as
embalagens dos restaurantes mais caprichadas

7
DELIVERY

MELHORDE

MANÍ
Cozinha contemporânea autoral, alegre e delicada.
Do PF de picadinho (R$ 64) à moqueca de camarão
(R$ 97), os pratos viajam muito bem. Tem loja virtual
para encomendar refeições completas para a família.
iFood,retiradaekitssobencomenda

PATRÍCIA FERRAZ/ESTADÃO

MESES

Jornalista especializada em gastronomia testou
a entrega de dezenas de restaurantes e listamos
nesta página as onze experiências que ela mais gostou.
São refeições bem especiais para fazer sem sair de casa.
A reportagem é de Patrícia Ferraz

PATRÍCIA FERRAZ/ESTADÃO

TAPPO
Italiano de ponta a ponta: vitello
tonnato (fatias de vitela ao molho de
alcaparras fritas; R$ 41,40), arancini
(bolinho de risoto; R$ 18 a porção),
bucatini à matriciana (R$ 48,60),
polpetone à parmigiana (R$ 55,80) e o
clássico tiramisu (R$ 21,60).
iFood
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NOSU
Na embalagem de sushis e sashimis o restaurante entrega peixes
fresquíssimos em montagem elegante. O cardápio tem boa combinação de
pedidas tradicionais e autorais. A caixa para uma pessoa custa R$ 149.
delivery.nosu.com.breretirada
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ACASADOPORCO
"Recomendoascaixasdepratos
feitosàmodadochefJeﬀerson
Rueda(porcoSanZéeoutrasquatro
opções,atévegetariana;R$53)eo
kitdepancettacomgoiabadapara
ﬁnalizaremcasa(R$39,90)."
iFood
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MICAELA
OarrozpregadodochefFábioVieiraé
umdosgrandespratosbrasileirosem
cartaz.Eﬁcaótimorequentado.Lascas
depernildecabritoassadolentamente,
arroztostadobemtemperado,
pedacinhosdequeĳoboursin(R$72).
iFood,Rappi,retiradaeencomenda
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CONFEITARIADAMA
Omil-folhasparacompor
emcasaéentreguecom
aslâminasdemassa,o
recheioeoaçúcarpara
polvilhar.CustaR$150e
serveseispessoas.Doce
divinoparacompartilhar.
iFooderetirada
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MESTREQUEIJEIRO
Indicadaparaaniversários
ecomemorações.Ocliente
pedealistadequeĳospelo
WhatsAppeescolhe.Outra
opçãoédizerquantoquer
gastar–alojafazumaseleção
combasenaspreferênciase
cortaospedaços.
WhatsApp:(11)970460463
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Acomidanoduas-estrelasMichelinde
EdsonYamashitaétãoespecialquechega
embaladaparapresente.Sãoquatro
opçõesnodelivery.Nobaratirashi,oarroz
écobertoporpeixes,camarão,polvo,
vieiraeshiitake(R$180).
iFooderetiradai

FATCOW
“PossodizerqueﬁqueiviciadanoElvisCostelinha.
Perdiacontadequantasvezespediessesanduíche
decosteladeporcodesﬁadacomcoleslawemolho
apimentado(R$31)”,escrevePatríciaFerraz.
iFooderetirada

TATODELIVERY
“Beladescobertaessapizza
ultracongeladaquevaidiretoaoforno.
Amassaédelongafermentação,
pré-assada,feitacomingredientesde
qualidadeetembompreço.Compro
sempreparadeixarnofreezer(R$
24,95)”,dizPatrícia.
tatodelivery.com

BRÁZVELOCE
Pizzapré-assadaembaladaavácuoquebramuitos
galhos:bastamcincominutosdefornoeﬁcaquase
igualàdapizzaria.Adafoto,pronta,édeabobrinha,
mussarelaeparmesão.CustaR$46.
RappieiFood
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Requer atenção: a maior parte dos descontos ocorre
entre a noite da quinta-feira anterior à data “oﬁcial”
e o domingo posterior. Neste ano, portanto, desde a
virada de 26 para 27 e o dia 29 de novembro

CONSUMO

1

Saibaquantopode/quer
gastar.Estratégia:apartirde
umorçamentopossível,liste
intençõesdecompra.

2

Paranãolevargato
porlebre(nopreço),
acompanheos
valoresdiaadia.

Deﬁnaprioridades;
nãocomprepor
compraroupor
impulso.

4

3

Calculeovalor
eaurgênciado
produtodesejado.
Sevocêtiver
umbenefício
imediato,nãovale
apenaesperar.

BLACK FRIDAY

Sexta-feira
muito louca
Calma. Na promoção mais esperada do ano,
tem de ﬁcar de cabeça fria e traçar uma
estratégia cuidadosa na ponta do lápis. Neste
ano, a Black Friday será no dia 27 de novembro

'Os grandes abatimentos variam de acordo com a categoria do produto.
Para itens como eletrônicos e linha branca, 20% ou 30% de desconto é muito
bom, porque, em valores absolutos, isso pode representar uma oferta de até
R$ 500 ou R$ 600. Em vestuário, as ofertas podem chegar a 80%'
RicardoBove,diretordositewww.blackfriday.com.br

5

Nãoexisteummomento
idealdecompra.Jáé
comumquemuitaslojas
antecipemasofertas
semanasanteseisso
tendeaseintensiﬁcar
apartirdodia15de
novembro,próximo
domingo.Masamaior
partedosdescontos
ocorremesmoentre
anoitedaquinta-feira
anterioràBlackFridaye
odomingoposterior.

6

Paraidentiﬁcaras
melhoresofertas,
acompanheossites
easredessociaisdas
lojasdesuapreferência.
Priorizeasquetêm
papelimportante
duranteacampanha.
Nessecaso,conﬁança
éapalavra-chave.

7

Fazerocadastro
naspáginasenos
aplicativosdelojas
podegarantir
notiﬁcaçõesdeofertas
antecipadas.Osite
www.blackfriday.com.br
tambémenviae-mail
comaspromoções
delojascadastradas
emsuabase.

8

Cuidadocomos
falsosdescontos.
Émuitoimportante
conferirareputação
daslojas.Atenção
redobradasefor
desconhecida.
Consulteserviços
comooReclame
Aquiealistadelojas
desaconselhadas
peloProcon.

9

Seumdesconto
parecerextraordinário,
desconﬁe.Éaíquea
pesquisaantecipada
dospreçosajudaa
perceberofertasque
fazem(easquenão
fazem)sentido.

POSSODESISTIRDEUMACOMPRA?
Sim.Ocancelamentodeumaoperação
éautorizadopeloCódigodeDefesado
Consumidornosseguintescasos:
• Comprasfeitasforado
estabelecimentocomercial(internet,
telefoneouvendedorportaaporta)
• Defeitosqueofornecedor
nãotenharesolvido
• Informaçõesdeembalagem
quenãocondizemcomarealidade
• Atrasonaentrega
• Paraasdemaissituações,
aanulaçãoﬁcaacritériodofornecedor

Com reportagem de Luciana Lino. Fontes: Ricardo Bove,
diretor do www.blackfriday.com.br; Roberto Madruga, diretor
da ConQuist Consultoria; Código de Defesa do Consumidor

METADEDODOBRO
Se conseguir comprovar que a loja aumentou o preço antes de aplicar um
desconto (custava R$ 10, passou para R$ 20 e cobrou R$ 10), o consumidor pode
alegar publicidade enganosa e violação de boa-fé e pedir o cancelamento. Se o
fornecedor argumentar que você conhecia o valor do produto e aceitou pagar e
por isso não haveria o que ressarcir, existe ainda a possibilidade de demonstrar
que a fraude causou danos morais e pedir indenização.
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A empresa contrata pela formação técnica, mas demite pela
falta de habilidades comportamentais. Essa aﬁrmação é
bem conhecida no mundo dos recursos humanos, mas agora
começa a afetar os processos seletivos de grandes companhias
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CARREIRA

TOME NOTA
OQUEASEMPRESASBUSCAM?
• Capacidade de colaboração
• Iniciativa (ou autogestão)
• Comunicação clara
• Comportamento “de dono”
• Disposição para trabalhar com
pessoas de diferentes perﬁs

QUEM É VOCÊ NO
PROCESSO SELETIVO?
Empresas já dão mais importância
a características pessoais do
que à formação técnica

O comportamento e a capacidade de relacionamento já
contam mais do que aptidões
técnicas nas contratações de
gigantes e startups. Ainda não
é regra, mas tem razão de ser:
essas características são mais
difíceis de desenvolver do que
habilidades técnicas. Apesar
de os comportamentos esperados serem os mesmos, cada
empresa adapta a busca à sua
cultura. Veja alguns exemplos.

C6BANK

MAGAZINELUIZA

O diretor de gestão de
pessoas Luiz Felipe Massad
diz que mesmo quem
ocupa os mais altos cargos
deve demonstrar certa
humildade. “A gente espera
que, quando um executivo
for a um evento da empresa,
ele esteja disposto a
carregar caixas para ajudar
na organização,
se necessário.”

A ﬁntech criou sua cultura
do zero, aﬁrma Rafael
Brazão, diretor de gente
e gestão. Habilidades
comportamentais ajudam
a deﬁnir promoções e bônus.
Uma das características
esperadas é chamada de
frescobol. “Um 'arredonda’
a bola para o outro e não há
vencedores, os dois ganham
quando conseguem jogar
por mais tempo.”

NESTLÉ

Com reportagem de Fernando
Scheller, O Estado de S.Paulo

Sabendo dessa demanda,
o indivíduo pode “ﬁngir”
ter um perﬁl desejado?
Ana Schiavone, gerente
de talentos da Nestlé,
recomenda exatamente o
oposto: “Seja você mesmo,
porque pode até manter a
máscara e ser contratado.
Mas aí vai ter de trabalhar
numa empresa que não tem
nada a ver contigo.”

DIFICULDADES
Apesar da emergência de novas formas
de contratação, pesquisa do Great
Place to Work mostra que a maioria
das empresas se preocupa mais em
estruturar processos tradicionais de RH
do que em inovar. O estudo conclui que
as companhias devem evitar “copiar”
processos da moda para os quais não
estão preparadas. Para Ricardo Basaglia,
diretor da consultoria Michael Page, as
empresas ainda falham em identiﬁcar
as melhores personalidades para sua
cultura. “De maneira geral, percebo que
conhecem pouco os funcionários.”

Faça coisas incríveis.

Perfeito para estudar e maratonar.
O 2-em-1 ideal para você!

MODO
TABLET
MODO
APRESENTAÇÃO

POSITIVO DUO C464C
MODO
PORTA-RETRATO

MODO
NOTEBOOK

- Processador Intel® Celeron®
- Windows 10 Home
- Armazenamento eMMC de 64GB
- Memória RAM de 4GB
- Tela touch de 11,6” IPS conversível Full HD
- Tecla Netﬂix
- Acompanha caneta capacitiva

Saiba mais em meupositivo.com.br
© 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. Novembro/2020.
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INFÂNCIA

+
+

A Festa do Livro da USP 2020, versão virtual, vai até as 23h59 deste
domingo, dia 15, com descontos de 50%. A venda é feita pela própria
editora, em seu site ou lojas parceiras, com frete e condições
deﬁnidas por cada uma. Acesse paineira.usp.br/festadolivro

ENTREVISTA
Cristina Núñez Pereira, coautora do livro 'Emocionário' (Ed. Sextante)

‘Escrevemos o livro
que não encontramos’

Raiva, amor, inveja, alegria.
Um dicionário ilustrado com
o significado dos sentimentos. Assim é Emocionário,
livro dos espanhóis Cristina
Núñez Pereira e Rafael Valcárcel. Sucesso entre crianças e
adultos, a publicação já vendeu 30 mil exemplares no Brasil. Cristina falou por e-mail
com a repórter Maria Fernanda Rodrigues, do Estadão.

Dicionário de sentimentos fala de emoções para crianças
e adultos e já vendeu 30 mil exemplares no Brasil

O que a motivou a escrever
‘Emocionário’?

Nós, adultos, estamos em
uma situação cheia de incertezas e que pode gerar
sentimentos bastante inquietantes. No caso das crianças, temos de perceber que
muitas coisas no mundo são
novas para elas. Para poder
expressar as nuances do que
sentimos, é importante conversar agora e sempre usar
um vocabulário rico sobre
emoções e sentimentos. Falar
de sentimentos precisa ser
habitual, bem como expressá-los de forma gentil e respeitosa e torná-los parte constante
da comunicação na família,
na escola e junto aos amigos.
Os adultos devem dar o exemplo e confiar na capacidade

“EXPRESSAR
O QUE SENTE
É UMA FORMA
DE CONSTRUIR
AS BASES
SÓLIDAS DE UM
LAR-REFÚGIOFORTALEZA
PARA ENFRENTAR
O QUE ESTÁ
POR VIR”
Cristina Núñez Pereira,
escritora

de compreensão das crianças.
Ao partilhar a nossa incerteza
sem sobrecarregá-las, fomentamos o pertencimento, as
acalmamos e também podemos nos sentir consolados.

SEXTANTE/DIVULGAÇÃO

As crianças estão tendo de
lidar com sensações desconhecidas. São muito afetadas
pela pandemia.

A ilustração de
Javier Gonzalez
Burgos para o
verbete ‘Tristeza’

FOTOS REPRODUÇÃO/EMOCIONÁRIO

Estávamos procurando um
livro para ajudar uma criança
a compreender e expressar
seus sentimentos e emoções.
Embora encontrássemos
belas propostas, fazia falta
um dicionário direcionado às
crianças. Decidimos criá-lo. É
verdade que o livro funciona
tanto para crianças quanto
para adultos, e é isso que o torna maravilhoso: tudo o que
acontece quando o livro é fechado, todas as conversas que
surgem no calor da leitura.

O que diria aos pais diante de
tudo o que temos presenciado e vivido?

Que não deixem de falar
com seus filhos e filhas e que
compartilhem suas emoções
nos dois sentidos: ouvindo
atentamente e ajudando os
pequenos a expressar o que
sentem. Ousando partilhar
os próprios sentimentos para
criar um clima de diálogo,

cordialidade e confiança em
casa. O lar deveria ser o nosso
maior refúgio, tanto para
pais como para filhos, principalmente em situações tão estressantes como a que temos
vivido e na qual temos estado
tão isolados do mundo.
Aproveitar a leitura e a conversa juntos, acostumar-se a
expressar o que sente e canalizar isso na companhia de entes queridos é uma forma de
construir bases sólidas para
um lar-refúgio-fortaleza que
nos dá serenidade e energia
para enfrentar o que está por
vir. (A partir da tradução de
Romina Cácia)

EMOCIONÁRIO

A imagem que ilustra o ‘Tédio’ é de Nella Gatica

Autores: Cristina Núñez
Pereira e Rafael Valcárcel
Tradução: Rafaella Lemos
Ilustração: vários artistas
Editora: Sextante
Páginas: 96
Preço sugerido: R$ 50
(livro físico); R$ 30 (e-book)

Não é verdade que o passado foi
melhor. O que acontecia era que
os que estavam na pior ainda não
se haviam dado conta (Mafalda)
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ÚLTIMA PALAVRA

MENINA ATENTA

CINCO FRASES
DA MAFALDA
Morto em setembro,
aos 88 anos, o cartunista
argentino Quino nos
deixou essa ﬁgurinha
de 6 anos provocativa
e cheia de graça

UMACOISAÉUMPAÍS
INDEPENDENTEEOUTRAÉ
UMPAÍS‘INTHEPENDENTE’
NÃOSERIAMAIS
PROGRESSISTA
PERGUNTARAONDE
VAMOSASEGUIR,
EMVEZDEONDE
VAMOSPARAR?

COMOSEMPRE:OURGENTE
NÃODEIXATEMPOPARAO
IMPORTANTE

EESSESDIREITOS…VAMOS
RESPEITÁ-LOS,HEIN?NÃO
VAIACONTECERCOMOCOM
OSDEZMANDAMENTOS!

VOCÊJÁPENSOUQUESE
NÃOFOSSEPORTODOS,
NINGUÉMSERIANADA?

estadaoexpresso@estadao.com

Diretor de Conteúdo
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Classificados
IMÓVEIS
SÃO PAULO

ARTES
E ANTIGUIDADES

Alugam-se
COMERCIAIS

Vendem-se
CASAS

ZONA SUL
MOEMA

140m²aú, 3drs, 3 sls,reform, $ 800
mil. Px. Metrô ☎(11)93804-9108

ADVOCACIA

ZONA SUL
AV PAULISTA

Laje corporativa, 557m² á. priv.,
12º and, exc. vgs. Aluguel de ocasião! Dir. prop (11)3241-3855 hc

LITORAL

Vendem-se
APARTAMENTOS
SANTOS POMPÉIA

Praia. “Troco AP”(11)99163-3600

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

EXECUÇÕES CRIMINAIS
INSS.IPI.ISS *Dra.Izilda Aparecida
de Lima OAB: 92.639. Tr. E-mail
izilda.advogada@gmail.com

<1RVTD1>antiguidades - Compro e Avalio
Pago o melhor preço! Esculturas,
Quadros, Pratas, Móveis e Objetos
de Artes. (11) 96332-7007 Noely

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

CONSÓRCIO
P/GALPÕES

Para compra, construção, reforma,
ampliação, terrenos e pré-fabricados. Imóveis residenciais e comerciais. Consórcio de R$500.000 a
R$10.000.000. Sem juros! Planos de 60 até 180 meses. Sucesso de vendas e credibilidade! Melhor custo/ benefício para sua
empresa! www.debenz.com.br Ligue já: ☎ (11)3816-4069 ou
Whatsapp (11)99974-9235

RELAX /
ACOMPANHANTES

AVENIDA PAULISTA
Laje corporativa, 557m² de área
privativa, 12º andar, excelentes
vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial
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DONA DALILA MASSAGEM

p/senhores maduros 3209-8505

LUANA TRANS MASSAGEM
E algo mais. (11) 95483.3875
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