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DELIVERY

Onze restaurantes charmosos e suas receitas deliciosas.
É para fazer refeições especiais sem sair de casa

PÁGs. 2 e 3

Prato che io

INFÂNCIA Dicionário ilustrado de sentimentos conforta crianças e adultos PÁG. 8

BLACKFRIDAY Ela já está no ar! Não compre pela metade do dobro PÁG. 6

EMPREGO Repertório emocional e de comportamento faz muita diferença PÁG. 7

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



COMES&BEBES
Setemesesdemuitacomilança foramrelatadosemtextospara
oPaladareboletinsna rádioEldorado.Osistemadoméstico
dedesinfecçãoficoumaiseficiente (spraydeálcool!) eas
embalagensdos restaurantesmaiscaprichadas
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MANÍ
Cozinhacontemporâneaautoral,alegreedelicada.
DoPFdepicadinho(R$64)àmoquecadecamarão
(R$97),ospratosviajammuitobem.Temlojavirtual
paraencomendarrefeiçõescompletasparaafamília.
iFood,retiradaekitssobencomenda

TAPPO
Italianodepontaaponta:vitello

tonnato(fatiasdevitelaaomolhode
alcaparrasfritas;R$41,40),arancini
(bolinhoderisoto;R$18aporção),
bucatiniàmatriciana(R$48,60),

polpetoneàparmigiana(R$55,80)eo
clássicotiramisu(R$21,60).

iFood

Jornalistaespecializadaemgastronomiatestou

aentregadedezenasderestaurantese listamos

nestapáginaasonzeexperiênciasqueelamais gostou.

Sãorefeiçõesbemespeciaisparafazersemsairdecasa.

AreportagemédePatríciaFerraz

#
DELIVERY

MELHORDE

MESES
7 PATRÍCIA FERRAZ/ESTADÃO

PATRÍCIA FERRAZ/ESTADÃO

#



CONFEITARIADAMA
Omil-folhasparacompor
emcasaéentreguecom
aslâminasdemassa,o
recheioeoaçúcarpara
polvilhar.CustaR$150e
serveseispessoas.Doce
divinoparacompartilhar.

iFooderetirada

ACASADOPORCO
"Recomendoascaixasdepratos
feitosàmodadochefJefferson

Rueda(porcoSanZéeoutrasquatro
opções,atévegetariana;R$53)eo
kitdepancettacomgoiabadapara

finalizaremcasa(R$39,90)."
iFood

RYO
Acomidanoduas-estrelasMichelinde

EdsonYamashitaétãoespecialquechega
embaladaparapresente.Sãoquatro

opçõesnodelivery.Nobaratirashi,oarroz
écobertoporpeixes,camarão,polvo,

vieiraeshiitake(R$180).
iFooderetiradai

FATCOW
“PossodizerquefiqueiviciadanoElvisCostelinha.
Perdiacontadequantasvezespediessesanduíche
decosteladeporcodesfiadacomcoleslawemolho

apimentado(R$31)”,escrevePatríciaFerraz.
iFooderetirada

BRÁZVELOCE
Pizzapré-assadaembaladaavácuoquebramuitos
galhos:bastamcincominutosdefornoeficaquase
igualàdapizzaria.Adafoto,pronta,édeabobrinha,
mussarelaeparmesão.CustaR$46.
RappieiFood

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

MICAELA
OarrozpregadodochefFábioVieiraé
umdosgrandespratosbrasileirosem
cartaz.Eficaótimorequentado.Lascas
depernildecabritoassadolentamente,
arroztostadobemtemperado,
pedacinhosdequeĳoboursin(R$72).
iFood,Rappi,retiradaeencomenda

MESTREQUEIJEIRO
Indicadaparaaniversários
ecomemorações.Ocliente
pedealistadequeĳospelo
WhatsAppeescolhe.Outra
opçãoédizerquantoquer
gastar–alojafazumaseleção
combasenaspreferênciase
cortaospedaços.
WhatsApp:(11)97046-
0463

NOSU
Naembalagemdesushisesashimisorestauranteentregapeixes
fresquíssimosemmontagemelegante.Ocardápiotemboacombinaçãode
pedidastradicionaiseautorais.AcaixaparaumapessoacustaR$149.
delivery.nosu.com.breretirada
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CONSUMO
Requeratenção:amaiorpartedosdescontosocorre
entreanoitedaquinta-feiraanterioràdata “oficial”
eodomingoposterior.Nesteano,portanto,desdea
viradade26para27eodia29denovembro
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BLACKFRIDAY

Sexta-feira
muito louca

'Osgrandesabatimentosvariamdeacordocomacategoriadoproduto.
Para itenscomoeletrônicose linhabranca,20%ou30%dedescontoémuito
bom,porque,emvaloresabsolutos, issopoderepresentarumaofertadeaté

R$500ouR$600.Emvestuário,asofertaspodemchegara80%'
RicardoBove,diretordositewww.blackfriday.com.br

Calma.Napromoçãomaisesperadadoano,
temdeficardecabeçafriaetraçaruma

estratégiacuidadosa napontadolápis.Neste
ano,aBlackFridayseránodia27denovembro

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

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

Paranãolevargato
porlebre(nopreço),
acompanheos
valoresdiaadia.

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

Definaprioridades;
nãocomprepor
compraroupor
impulso.

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

Calculeovalor
eaurgênciado
produtodesejado.
Sevocêtiver
umbenefício
imediato,nãovale
apenaesperar.

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

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

POSSODESISTIRDEUMACOMPRA?
Sim.Ocancelamentodeumaoperação
éautorizadopeloCódigodeDefesado
Consumidornosseguintescasos:

•Comprasfeitasforado
estabelecimentocomercial(internet,
telefoneouvendedorportaaporta)
•Defeitosqueofornecedor
nãotenharesolvido
• Informaçõesdeembalagem
quenãocondizemcomarealidade
•Atrasonaentrega
•Paraasdemaissituações,
aanulaçãoficaacritériodofornecedor

METADEDODOBRO
Seconseguircomprovarquealojaaumentouopreçoantesdeaplicarum
desconto(custavaR$10,passouparaR$20ecobrouR$10),oconsumidorpode
alegarpublicidadeenganosaeviolaçãodeboa-féepedirocancelamento.Seo
fornecedorargumentarquevocêconheciaovalordoprodutoeaceitoupagare
porissonãohaveriaoqueressarcir,existeaindaapossibilidadededemonstrar
queafraudecausoudanosmoraisepedir indenização.
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ComreportagemdeLucianaLino. Fontes: RicardoBove,
diretor dowww.blackfriday.com.br; RobertoMadruga, diretor
daConQuistConsultoria; CódigodeDefesadoConsumidor



Aempresacontratapela formaçãotécnica,masdemitepela
faltadehabilidadescomportamentais. Essaafirmaçãoé
bemconhecidanomundodos recursoshumanos,masagora
começaaafetarosprocessosseletivosdegrandescompanhias
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ComreportagemdeFernando
Scheller,OEstadodeS.Paulo

TOMENOTA

O comportamento e a capa-
cidade 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 espe-
rados serem os mesmos, cada
empresa adapta a busca à sua
cultura.Vejaalgunsexemplos.

MAGAZINELUIZA
Odiretordegestãode
pessoasLuizFelipeMassad
dizquemesmoquem
ocupaosmaisaltoscargos
devedemonstrarcerta
humildade. “Agenteespera
que,quandoumexecutivo
foraumeventodaempresa,
eleestejadispostoa
carregarcaixasparaajudar
naorganização,
senecessário.”

C6BANK
Afintechcriousuacultura
dozero,afirmaRafael
Brazão,diretordegente
egestão.Habilidades
comportamentaisajudam
adefinirpromoçõesebônus.
Umadascaracterísticas
esperadaséchamadade
frescobol. “Um'arredonda’
abolaparaooutroenãohá
vencedores,osdoisganham
quandoconseguemjogar
pormaistempo.”

NESTLÉ
Sabendodessademanda,
o indivíduopode“fingir”
terumperfildesejado?
AnaSchiavone,gerente
detalentosdaNestlé,
recomendaexatamenteo
oposto: “Sejavocêmesmo,
porquepodeatémantera
máscaraesercontratado.
Masaívai terdetrabalhar
numaempresaquenãotem
nadaavercontigo.”

CARREIRA

Empresas já dão mais importância
a características pessoais do
que à formação técnica

OQUEASEMPRESASBUSCAM?
•Capacidadedecolaboração
• Iniciativa(ouautogestão)
•Comunicaçãoclara
•Comportamento“dedono”
•Disposiçãoparatrabalharcom
pessoasdediferentesperfis

DIFICULDADES
Apesardaemergênciadenovasformas
decontratação,pesquisadoGreat
PlacetoWorkmostraqueamaioria
dasempresassepreocupamaisem
estruturarprocessostradicionaisdeRH
doqueeminovar.Oestudoconcluique
ascompanhiasdevemevitar“copiar”
processosdamodaparaosquaisnão
estãopreparadas.ParaRicardoBasaglia,
diretordaconsultoriaMichaelPage,as
empresasaindafalhamemidentificar
asmelhorespersonalidadesparasua
cultura. “Demaneirageral,perceboque
conhecempoucoosfuncionários.”

QUEMÉVOCÊNO
PROCESSOSELETIVO?

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

Faça coisas incríveis.

- 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

POSITIVO DUO C464C

MODO
APRESENTAÇÃO

MODO
TABLET

MODO
PORTA-RETRATO

MODO
NOTEBOOK

© 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.

Saiba mais em meupositivo.com.br



INFÂNCIA
AFestadoLivrodaUSP2020, versãovirtual, vai atéas23h59deste
domingo,dia 15, comdescontosde50%.Avendaé feitapelaprópria
editora, emseusiteou lojasparceiras, comfreteecondições
definidasporcadauma.Acessepaineira.usp.br/festadolivro
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ENTREVISTA

‘Escrevemoso livro
quenãoencontramos’
Dicionário de sentimentos fala de emoçõespara crianças
e adultos e já vendeu30mil exemplares noBrasil

Raiva, amor, inveja, alegria.
Um dicionário ilustrado com
o significado dos sentimen-
tos. Assim é Emocionário,
livro dos espanhóis Cristina
Núñez Pereira e Rafael Valcár-
cel. Sucesso entre crianças e
adultos, a publicação já ven-
deu 30 mil exemplares no Bra-
sil. Cristina falou por e-mail
com a repórter Maria Fernan-
da Rodrigues, do Estadão.

Oqueamotivouaescrever
‘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 tor-
na maravilhoso: tudo o que
acontece quando o livro é fe-
chado, todas as conversas que
surgem no calor da leitura.

Ascriançasestãotendode
lidarcomsensaçõesdesco-
nhecidas.Sãomuitoafetadas
pelapandemia.
Nós, adultos, estamos em
uma situação cheia de in-
certezas e que pode gerar
sentimentos bastante inquie-
tantes. No caso das crian-
ças, temos de perceber que
muitas coisas no mundo são
novas para elas. Para poder
expressar as nuances do que
sentimos, é importante con-
versar 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 respeito-
sa e torná-los parte constante
da comunicação na família,
na escola e junto aos amigos.
Os adultos devem dar o exem-
plo e confiar na capacidade

Cristina Núñez Pereira, coautora do livro 'Emocionário' (Ed. Sextante)
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A ilustração de
Javier Gonzalez
Burgos para o
verbete ‘Tristeza’

A imagemque ilustra o ‘Tédio’ é deNella Gatica

cordialidade e confiança em
casa. O lar deveria ser o nosso
maior refúgio, tanto para
pais como para filhos, princi-
palmente em situações tão es-
tressantes como a que temos
vivido e na qual temos estado
tão isolados do mundo.
Aproveitar a leitura e a con-
versa juntos, acostumar-se a
expressar o que sente e canali-
zar isso na companhia de en-
tes 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)

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

Oquediriaaospaisdiantede
tudooquetemospresencia-
doevivido?
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,

EMOCIONÁRIO
Autores:CristinaNúñez
Pereira eRafael Valcárcel
Tradução:Rafaella Lemos
Ilustração:vários artistas
Editora:Sextante
Páginas: 96
Preçosugerido:R$50
(livro físico); R$ 30 (e-book)

“EXPRESSAR
OQUESENTE
ÉUMAFORMA
DECONSTRUIR
ASBASES
SÓLIDASDEUM
LAR-REFÚGIO-
FORTALEZA
PARAENFRENTAR
OQUEESTÁ
PORVIR”
CristinaNúñezPereira,
escritora

+



SÃO PAULO
IMÓVEIS

Vendem-se

CASAS

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

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

SANTOS POMPÉIA
Praia. “Troco AP”(11)99163-3600

ADVOCACIA

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

ARTES
E ANTIGUIDADES

<1RVTD1>antiguidades - Com-
pro 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-fabrica-
dos. Imóveis residenciais e comer-
ciais. Consórcio de R$500.000 a
R$10.000.000. Sem juros! Pla-
nos de 60 até 180 meses. Suces-
so de vendas e credibilidade! Me-
lhor custo/ benefício para sua
empresa! www.debenz.com.br Li-
gue já: ☎(11)3816-4069 ou
Whatsapp (11)99974-9235

RELAX /
ACOMPANHANTES

DONA DALILA MASSAGEM
p/senhores maduros 3209-8505

LUANA TRANS MASSAGEM
E algo mais. (11) 95483.3875

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

vagas. Aluguel de ocasião!
Tratar direto com proprietário

(11) 3241-3855 horário comercial

ô¹ ¿µ¯·Û»Ë¹µ ±�Ó �µ×8
³µÕÓ »Ó á̄ ÛË¡Ë á̄ µ��Ë á̄
×µ¹³Û¯¡Ë»ÍÛ¯ Ó ÕËÛ»µÏÛ è̄

7Ø%?+ú)ô

Nãoéverdadequeopassado foi
melhor.Oqueaconteciaeraque
osqueestavamnapioraindanão
sehaviamdadoconta (Mafalda)
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ÚLTIMAPALAVRA
MENINAATENTA

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

CINCOFRASES
DAMAFALDA NÃOSERIAMAIS

PROGRESSISTA
PERGUNTARAONDE

VAMOSASEGUIR,
EMVEZDEONDE
VAMOSPARAR?

VOCÊJÁPENSOUQUESE
NÃOFOSSEPORTODOS,
NINGUÉMSERIANADA?

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

UMACOISAÉUMPAÍS
INDEPENDENTEEOUTRAÉ
UMPAÍS‘INTHEPENDENTE’

COMOSEMPRE:OURGENTE
NÃODEIXATEMPOPARAO
IMPORTANTE




