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XEQUE-MATE O figurino fabuloso de 'O Gambito da Rainha' PÁG. 8

VERDEDERRAMADO Plantas pendentes fáceis de cuidar PÁG. 6

REDEPROFISSIONAL Seis dicas para usar melhor o LinkedIn PÁG. 2
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AMIGASSECRETAS

Essas e
outras
Dezessete livros e uma coisa em comum:
foram escritos pormulheres
PÁGs. 4 e 5



LINK
AplataformadaMicrosoft introduziuvárias ferramentas
paraajudarseus706milhõesdemembrosaacessarmais
de14milhõesdeofertasdeempregoeaprenderoutras
competências.Osnovos recursosnãoexigemplanopremium
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LinkedIn:
6DICAS
Aplataformaéessencial para
quemprocura empregoequer
ampliar a rededecontatos

VIDADIGITAL

Há quem diga que o LinkedIn
é uma rede social com o mí-
nimo de diversão possível, o
equivalente a um serviço de
networking e um site tão den-
soqueninguémteria interesse
em navegar. Mas a pandemia
tem erradicado outros mé-
todos de encontrar oportu-
nidades de carreira. Assim o
LinkedIn foi promovido a des-
tino essencial. Para quem está
embuscadeumnovoemprego
e/ou deseja expandir sua rede
profissional, fizemos um pe-
queno manual.

1.ATUALIZESEUPERFIL
REGULARMENTE
Umperfil cuidadosamente
preparadoéumamaneira
importante decontinuar
relevante. Seo seuperfil está
obsoleto, vocêpraticamente
nãoexiste. Alémdecolocar
sua funçãoecompetências,
incluauma fotonítida,
profissional e que represente
bemquemvocêé.

4.FAÇANOVOSCONTATOS,
MASSEJAESTRATÉGICO
Sevocêestáprocurandoumempregonuma
determinadaempresa,comecefazendoumabusca
avançadaparaencontrarpessoasquetenhamalgo
emcomumcomacompanhiaeprocurechegaraté
elas.Emjunho,oLinkedIn introduziuumrecurso
chamadoOpentoWorkquepermiteexibirum
distintivonafoto indicandoqueestáembuscadeum
novotrabalho.Esegundodadosdacompanhia,as
pessoastêm40%maisprobabilidadedereceberuma
mensagemdeumrecrutadore20%maischancesde
seremcontatadasporoutromembroseestiverem
OpentoWorkpublicamente.Atempo:paraquemestá
trabalhando,existeaopçãodeexibiroselosópara
recrutadoresdeforadasuacompanhia.

3.SEJAATIVONAPLATAFORMA
Oenvolvimento regular comosite podenão
propiciar umempregodiretamente,mas ajuda
a abrir portas e a colocar vocêno radar das
pessoas.Masnão façapostagens sobre qualquer
coisa. Este nãoéoFacebooknemo Instagram.
Mantenha-sena suaáreadeconhecimento eevite
debates sobre religiãooupolítica.

2.COMPETÊNCIASDEVEMSERPRECISAS
Atenção:osrecrutadoresbuscamcandidatosusandoas
competênciascomopalavras-chave.MembrosdoLinkedIncom
pelomenoscincocompetências inseridasnoperfiltêm27vezes
maisprobabilidadedeserdescobertos.Háumrecursoondeos
colegaspodemdaravalparaascompetênciasquevocêlistoue
umaseçãodetestesparacomprová-las.

5.FIQUEDEOLHOEMANÚNCIOSEENTREVISTAS
Dados coletados emagostomostraramqueosusuários
têmquatro vezesmais chancede ter um retornode
um recrutador ougerente decontratação seeles se
candidataremaumavaganosprimeiros 10minutos,
segundooLinkedIn. Portanto, ser rápido ajuda. Crie
alertas para ver ofertas rapidamente. Aplataforma
tambémpermite gravar práticas deentrevistas online
e avaliar seudesempenho.A ferramentausa feedback
baseadoem inteligência artificial.

6.FIQUEABERTOATRANSIÇÕESDECARREIRA
AferramentaCareerExplorerajudaaconduziros
usuáriosdositeparanovasfunçõesquesecoadunam
comsuascompetências,mastalveznumsetorouárea
diferenteequenãotinhampensadoanteriormente.
Parausarorecurso,osmembros inseremseu
empregoatualouomaisrecenteeobtêmumalista
deoutrassugestõesdeempregoquerequerem
competênciassimilares.Seexistemdeterminados
empregoscomcompetências justapostas,mas
algumasimportantesquevocênãopossui,a
ferramentavai lheoferecer linksparacursosque
podefazerparaaprimorarseuconhecimento.ComreportagemdeCharlotteCowlesno 'TheNewYork Times'. Tradução:

TeresaMartinho. Fontes: AshleyAtkins, coacheantiga recrutadora; Tejal
Wagadia, recrutadora daStrongMind; BlakeBarnes, VPdeprodutosdo
LinkedIn;MichaelQuinn, gerente sênior naErnst&Young





LIVROS
Boanotícia:depoisdequedasacentuadas,ovarejode livros teve
crescimentoconsistentenosúltimosmesesevendeu25%maisdoque
nomesmoperíodode2019.Osdadosdivulgadosemnovembrosãodo
SindicatoNacionaldosEditoresdeLivrosedaconsultoriaNielsen
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LEIA
MULHERES

Dezessete livros
escritos pormulheres
e, ao lado, uma lista de
autoras que falama
meninas emeninos

ESTANTE

A escritora italiana Elena Fer-
rante (A Amiga Genial) enviou
para o jornal The Guardian
uma lista de livros preferidos
– todos escritos por mulheres
“com os dois pés, e às vezes
um, no século 20”. Pegamos a
seleção de Ferrante, tiramos e
acrescentamos livros tentan-
do seguir o mesmo recorte e
surgiu a ciranda de indicações
da página ao lado. O gênero
do leitor não importa, e sim
a mensagem encaminhada:
#leiamulheres.

INFANTOJUVENIL
Umanexoéesta listaem
queapalavra-chaveéo
nomedeautorasquefalam
ameninasemeninospor
gerações.Todasbrasilei-
rasetodasgigantes.

AnaMariaMachado

CecíliaMeireles

ClariceLispector

EvaFurnari

LygiaBojunga

MariaColasanti

TatianaBelinky

Etantasoutras

injustamenteocultas

Éimportante lembrarquelistassãoarbitráriasechamama
atençãopeloqueoferecemetalvezatémaispeloquedeixam
defora.Podemedevemsercriticadaseestimularoutras
composições.Omais importanteéespalharpalavrasporaí
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LÉXICOFAMILIAR*
NataliaGinzburg(Itália)
Memórias de linguagem.
Ahistória deuma família.
Tradução:HomeroFreitas
deAndrade

SOBOSOSSOSDOSMORTOS
OlgaTokarczuk(Polônia)
Romancedemistério,
natureza, amor ehumor.
Tradução:OlgaBaginska-Shinzato

AFÚRIA
SilvinaOcampo(Argentina)
Contosmaravilhosos e fantásticos.
Peixinhos vermelhos.
Tradução: LiviaDeorsola

OOLHOMAISAZUL
ToniMorrison(EstadosUnidos)*
Ador física e emocional damenina
negra decabelo crespo.
Tradução:Manoel Paulo Ferreira

ACURVADOSONHO
UrsulaK.LeGuin(EstadosUnidos)
Ficçãocientífica, distopia.Nosso
mundohostil.
Tradução:Heci ReginaCandiani

AAMIGAGENIAL
ElenaFerrante(Itália)
Oprimeiro dapoderosa
tetralogia da autora.
Tradução:Maurício SantanaDias

OLIVEKITTERIDGE*
ElizabethStrout(EstadosUnidos)
Trezepequenas-grandeshistórias
no interior. Virouminissérie.
Tradução: SaraGrünhagen

AILHADEARTURO*
ElsaMorante(Itália)
Romanceexistencial. O garoto, a
ilha eoestranhopai.
Tradução: RobertaBarni

AMENININHA
DOHOTELMETROPOL
LiudmilaPetruchévskaia(Rússia)
Sobre crescer naRússia comunista
e saber narrar.
Tradução:Cecília Rosas

ASMENINAS
LygiaFagundesTelles(Brasil)
Romancedeamizade. Lia,
LorenaeAnaClara.

EUSEIPORQUEOPÁSSARO
CANTANAGAIOLA
MayaAngelou(EstadosUnidos)
A impressionante autobiografia
deumaescritora.
Tradução: RegianeWinarski

VIDAQUERIDA*
AliceMunro(Canadá)
Textos autobiográficos
deumacontista excepcional.
Tradução:CaetanoW.Galindo

AMERICANAH*
ChimamandaNgoziAdichie
(Nigéria)
Premiado romancedaquestão
racial nosEstadosUnidos.
Tradução: Julia Romeu

ASALEGRIASDA
MATERNIDADE
BuchiEmecheta(Nigéria)
Amulher émais queumventre.
Tradução:Heloisa Jahn

QUARTODEDESPEJO
CarolinaMariadeJesus(Brasil)
Odiário deumacatadora depapel
encontradana favela doCanindé.

TODASASCRÔNICAS
ClariceLispector(Brasil)*
Clarice cronista.Na íntegra.
Pegueumcafé.

OLHOSD’ÁGUA
ConceiçãoEvaristo(Brasil)
Dilemasdo feminino,
a condiçãodasmulheres negras.

*Livroe/ouautoracitados
na listadeElenaFerrante



CASA&
Dealgumaforma,ocontatocomanaturezadoqual fomosprivados
[napandemia] foi substituídopelocultivodeplantas.Aspendentes,
porsuaexuberância, foramparaotopoda lista”, dizBrendaDias,
engenheiraambientaleconsultoradaGaleriaBotânica
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DERRAMADO
VERDE

Asplantaspendentesfazemmuitopeladecoraçãoepelobem-estar.Defácil
manutenção,elasseadaptambemaocultivoeminterioressuficientemente

iluminados.Algumassãoindicadasparaáreassombreadas;outrasmeia-
sombraeháasquepreferemsolpleno.Conheçacincoespécies“emcascata”.

JARDIM

JIBOIA
Nomecientífico:
Epipremnumpinnatum
Luminosidade:gosta de
sol emeia-sombra, alémde
interiores bem iluminados.
Regas:duas a três vezes por
semana. Solo úmido,mas
nuncaencharcado.

HERA
Nomecientífico:
Hederahelix
Luminosidade:desenvolve-se
tantona sombraquanto em
áreas de sol pleno.
Regas:deve ser regadaduas
vezespor semana; não tolera
solo encharcado.

COLUMEIAGLORIOSA
Nomecientífico:
Columneagloriosa sprague
Luminosidade:fica feliz
emáreasde sombra ede
meia-sombra.
Regas:pede regas semanais
e solos comboadrenagem,
masnãoencharcados.

RIPSÁLISMACARRÃO
Nomecientífico:
Rhipsalis baccifera
Luminosidade: ideal para
áreasdemeia-sombra.
Regas:aprecia solos com
boadrenagem, alémdeduas
regas semanais.

PEPERÔMIAFILODENDRO
Nomecientífico:
Peperomia scandens
Luminosidade: vai bem
emáreasdemeia-sombra
oucom luz difusa.
Regas:semanais,mantendo
o solo úmido, semencharcar.

“Nãoadianta lotaracasadeplantassemsabercomocuidardecadaumadelas.Cultivar
plantaséumatodededicaçãoaseresquenospresenteiamatodotempocomumanova
folha,umbroto,umaflor.Émuitoestimulanteacompanharodesenvolvimentodelas”
SamuelGonçalves, biólogoedoutor embotânica

ComreportagemdeMarcelo
Lima,OEstadodeSãoPaulo

B
R
EN

O
D
O
S
R
EI
S



Somente nas
lojas de fábrica
Ofner.

Natal recheado
de descontos.

Panettones
a partir de:

26,90
LOJA DE FÁBRICA OFNER - SOCORRO
RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 375

LOJA DE FÁBRICA OFNER - SANTANA
RUA BRAS LEME, 268

Visite nossas
lojas de fábrica.

Natal recheado
de descontos.

Panettones
a partir de:

26,90
LOJA DE FÁBRICA OFNER - SOCORRO
RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 375

LOJA DE FÁBRICA OFNER - SANTANA
RUA BRAZ LEME, 268
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QUEBELEZA

Figurinos da série 'O Gambito da Rainha',
da Netflix, levam glamour ao xadrez

JOGADADEESTILO

STREAMING
'OGambitodaRainha'éambientadanosanos1960.Haviapoucas
mulheresnoxadrez.AfigurinistaGabrieleBinderpesquisoucomo
oshomenssevestiam.Erauma“modageek,denerds”.Paraavirada
de jogodeBeth,porém,elacriouumguarda-roupa fabuloso
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Beth Harmon, a estrela do
xadrez na ficção, venceu a
infância sofrida, lutou con-
tra o vício e conseguiu uma
participação no campeonato
mundial de xadrez na Rús-
sia. Num campo dominado
por homens, óculos de lentes
grossas e camisas desajeita-
das, Beth, interpretada por

Anya Taylor-Joy e vestida pela
figurinista Gabriele Binder,
levou glamour ao mundo do
xadrez. “À primeira vista, o
xadrez não envolve elegância
e moda, mas os jogadores es-
colhem o que vão vestir”, diz
Gabriele. Essas escolhas são
importantes. “Dão sorte ou
uma boa experiência.”

A princípio, Beth era uma
perfeita nerd, como os rapa-
zes. Mas ela foi se transfor-
mando e as roupas também.
O novo visual foi um divisor
de águas. “O xadrez nunca se-
rá o mesmo”, disse Cathleen
Shehan,professoraepresiden-
te do programa Fashion De-
sign MFA, do Instituto de Mo-
da e Tecnologia emNovaYork.
“Cada vez que a cenamudava
eume sentiamais empolgada
paraveroqueela iriavestir em
seguida”. (Comreportagemdo
The New York Times)

Quandoasérie
termina,Beth
surgecomum
casacode lã
combinando
comumchapéu
perfeitopara
umarainhado
xadrez.
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SÃO PAULO
IMÓVEIS

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

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

ARTES
E ANTIGUIDADES

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

COMUNICADOS

COMUNICADO
Extravio de N. Fiscais de 001 a 450
de Bsm & Associados Consultoria
ltda CNPJ 65.699.621/0001-50.

COMUNICADO
Extravio de **Notas Fiscais de 001
a 300 de Lyk Informatica Ltda.
CNPJ. 67.751.594/0001-43

EMPRESAS
E PARTES SOCIAIS

GALPÃO EM COTIA-SP

Aluga-se Galpão 9.087,88m²ác.,
Av. J.P.Ablas,3.127, Km.24 da
Rap.Tavares, liga Regis Bitencourt/
Rodanel, capac. 07docas, 87vgs.
de carro, 21vgs.de caminhão, 06
vagas. PMR, 34 vagas de motos, pé
direito 12m, portaria blindada,1
portão, Piso 6.5 TF. Whatsapp

☎(11)99493-9491

VENDE REST. PINHEIROS
Aluguel Baixo, todo montado!!
Ótimo preço!! (11) 97270 2003

RELAX /
ACOMPANHANTES

LUANA TRANS PERMITA-SE
Sua inversão. (11) 95483.3875

OPERADORES (AS)
TLMK ATIVO
ONG RCM - 50 VAGAS. Basta pre-
encher nosso formulário de ca-
dastro,segue link: https://ongrcm.
com/vagas e Boa Sorte!

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

     
      
    

 


