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PONTOFINAL A doce polêmica do pudim: com ou sem furinho? PÁG. 8

MARIEKONDO Como separar vida pessoal e trabalho sem sair de casa PÁGs. 6 e 7

LERPARAVER Os livros mais vendidos no Brasil em 2020 PÁGs. 2 e 3
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O 5G prometemudar as nossas vidas (paramelhor). Será que vai? Quando? Como?
PÁGs. 4 e 5
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CULTURA

'SoldaMeia-Noite'deStephenieMeyer(14º),
resgataospersonagenseouniversodasaga
best-sellerCrepúsculo.Éoúnicolivrode2020
aentrarnorankingdosmaisvendidos
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Conheçaos 15 livros
mais vendidosno
Brasil em2020

BIBLIOTECA

O livro mais vendido no Brasil
em 2020 foi Do Mil ao Milhão.
Sem Cortar o Cafezinho. Se-
gundoaeditoradaobra, foram
comercializados cerca de 350
mil exemplares no ano passa-
do. Com esse título publicado
em novembro de 2018 e que fe-
chou 2019 na terceira posição
doranking,ThiagoNigro, cria-
dor do canal Primo Rico, des-
bancou o estadunidense Mark
Manson e seu A Sutil Arte de
Ligar o F*da-se, que ficou no
topo durante dois anos conse-
cutivos.O levantamentoexclu-
sivo foi feito pela consultoria
Nielsen a pedido do Estadão.

LITROSDE

SÓQUATROMULHERES

14
OSMAISVENDIDOSDE2020 531ºDoMil aoMilhão,

de ThiagoNigro
(HarperCollins Brasil)

2ºASutilArtedeLigar
oF*da-Se, deMark
Manson (Intrínseca)

3ºMulheresque
CorremComosLobos,
de Clarissa Pinkola
Estes (Rocco)

4ºMaisEspertoque
oDiabo, de Napoleon

Hill (Citadel)

LETRAS

ClarissaPinkolaEstes
3ºMulheresqueCorremComosLobos

CarolS.Dweck
11ºMindset

DjamilaRibeiro
12ºPequenoManualAntirracista

StephenieMeyer
14ºSoldaMeia-Noite

ThiagoNigro
Emnovembrode2019,naesteirado
sucessodeDoMilaoMilhão,Thiago
Nigrolançououtrosdois livrospela
HarperCollins:OMétodoFinanceiro
doPrimoRico,umguia interativopara
ajudaroleitoraatingirmetasnaárea
financeira;eoinfantilComoCuidardo
SeuDinheiro,umguiadeeducação
financeiradaTurmadaMônicaescrito
emparceriacomMauríciodeSouza.
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ALISTADETEM...

...menosautoajuda
(pessoaloufinanceira)
entreos15livrosmais
vendidosde2020do
quetinhaem2019

...trêstítulosde
ficçãocontrazerono
anopassado:
>ARevoluçãodosBichos,
GeorgeOrwell*
>1984,GeorgeOrwell*
>SoldaMeia-Noite(2020)
deStephenieMeyer

...novidadesemnãoficção:
>PequenoManual
Antirracista(2019),
deDjamilaRibeiro
>Sapiens–UmaBreve
HistóriadaHumanidade
(2015),deYuvalNoahHarari

*prestesaentrarem
domíniopúblico

6ºOsSegredosdaMenteMilionária,
deT.HarvEker(Sextante)

7ºARevoluçãodosBichos,deGeorge
Orwell (CompanhiadasLetras)

8ºOHomemMaisRicodaBabilônia,
deGeorgeS.Clason(HarperCollinsBrasil)

9ºOPoderdoHábito,deCharles
Duhigg(Objetiva)

10º 1984,deGeorgeOrwell
(CompanhiadasLetras)535ºOMilagre

daManhã, de Hal
Elrod (Best Seller)

ReportagemdeMaria FernandaRodrigues,OEstadodeS.Paulo

11ºMindset,deCarolS.
Dweck(Objetiva)

12ºPequenoManualAntirracista,
deDjamilaRibeiro(CompanhiadasLetras)

13ºPaiRico,PaiPobre,deRobert
Kiyosaki(AltaBooks)

14ºSoldaMeia-Noite,de
StephenieMeyer(Intrínseca)

15ºSapiens–UmaBreveHistóriada
Humanidade,deYuvalNoahHarari (L&PM)

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.   

Saiba mais em meupositivo.com.br

Janeiro/2021.
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Paraliberarosinal5Gantesdalicitação
daAnatel,asoperadoraspegam
caronanafrequência4G.Avelocidade
melhora,masaindanãoétudoisso
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Entendaa importância dopadrão 5G, quepromete
mudar as nossas vidasparamelhor.NoBrasil, já há
cobertura emalgumascidades,mas sópara dar
umgostinho.Oque vempor aí é bemmaior

TECNOLOGIA

5G é o nome da tecnologia de quinta geração de conexão
móvelparasmartphones,máquinasconectadas,equi-
pamentosdecasaeemespaçospúblicos,aexemplo
desemáforosurbanoseatémesmocarrosautô-
nomos.Aindatemchãoparaganharnosso
dia a dia, porque a cobertura no Brasil
está muito distante do potencial.
Maselavaichegar,entãoébom
saberdoquese trata.
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Hádoistiposde5G:o
extremamenteveloz—
suficienteparabaixarum
filmeempoucossegundos—
eosomenteumpoucomais
rápidoqueo4G.Nosúltimos
anos,operadorasdetelefonia
celulardosEUAsegabaram
develocidadesextremas.Mas
forammenostransparentes
arespeitodas limitações
técnicas.

Aversãovelozdo5Géde
baixoalcanceeenfrenta
problemasparaatravessar
paredes.Então,paraofuturo
próximo, teremosessetipode
conexãosomenteemáreas
livres,comoparques,enão
dentrodenossosescritórios
ounossascasas.

Nosmeus testes, o 5G
mostrou-senomáximo
duas vezesmais rápidoque
o4G, tão veloz quanto e, às
vezes,mais lento.Novas
tecnologias de celular
sempre levam tempopara
amadurecer. Esperemosque
melhore em2021.

AVANÇOS
IMPORTANTES
COM5GPLENO

PÉNOCHÃO

Falta alguma coisa
(ou sempre tem
um ‘mas’)

‘AREALIDADE
ÉMAIS
COMPLICADA’

TrechodeartigodeBrianX.
ChenpararoTheNewYorkTi-
mes.Tradução:AugustoCalil

ComreportagemdeBrunoCapelas,
MarcelaCoelho,WilliamMariotto
eMarcosMuller,OEstadodeS.Paulo

PORQUEÉIMPORTANTE?
Porqueofatodeonovopadrãocombinaraltavelocidadeebaixa
latênciapermitirámuitosavanços.Astaismudançasnanossavida.

VELOCIDADE
Estima-seque,emseupotencialmáximo(bementendido),a
tecnologia5Gsejacapazdeatingirvelocidadededownloadde
10gigabitsporsegundo.Umatarefaquedemoraemtornode
20segundosno4G–comobaixarumaplaylistdeumahorano
Spotify–poderialevarapenas2segundosno5G.

LATÊNCIA
Aboaconexãoprecisadealtavelocidadeebaixalatência.Latênciaéotermotécnico
paraidentificarotempoderespostadeumarede,apartirdomomentoemqueo
usuáriofazumasolicitação(como,porexemplo,acessarumapáginaoubaixarum
arquivo).Éotempodereaçãodeumarede–damesmaformaqueocérebrohumano
reageaalgoquevêousente.Namédia,alatêncianarede4Ggiraemtornode50
milissegundos(ms).Alatênciaprevistaparaa5Géde1ms.Enquantoisso,otempo
médiodereaçãodocérebrohumanoparaumaimagem,porexemplo,éde10ms.

JÁTEMNOBRASIL?
DeacordocomprevisãodaGSMA,associaçãoque
representaosinteressesdasoperadorasmóveisemtodo
omundo,o5GnoBrasildeveráestarem18%doscelulares
até2025.Ouseja,vocêaindatemalgumtempopara
juntarodinheiroecomprarsmartphonecompatível...

EMQUEPÉESTAMOS
AsoperadorasdetelecomunicaçõesnoBrasilderamalargadaàcorrida
pela liderançanacobertura5Gnoanopassado,comaativaçãodosinalem
grandescapitais.Opassoé importanteparaadigitalizaçãodasociedade,masa
popularizaçãodoacessoaindademora.Primeiro,énecessárioocorrero leilãode
frequênciasdaAgênciaNacionaldeTelecomunicações(Anatel),previstopara
2021.O leilãoéessencialparadarescala,porquedeterminaráasfrequências
específicasparao5G.Depoisdisso,vêmadisseminaçãodasredespelas
operadoraseobarateamentodecelulareseoutrosaparelhos.Agora,portanto,
oqueoconsumidorexperimentana“cobertura5G”possíveléumavelocidade
maior,masaindasemasvantagensplenasdanovatecnologia. (CirceBonatelli)

ENTÃOVOUPRECISARDEUMCELULARNOVO?
Sim!Cadacelulartemumapeçaespecíficapara
acessarainternet,omodem.Modems5Gestão
começandoachegar,masaindaencarecemo
preçodosaparelhos.Atendênciaécair,sóquedaí
temodólar.Vácomcalma.

CARROSAUTÔNOMOS
Otempoentreadetecçãodeum
obstáculoeatomadadedecisão
paraevitaroacidenteébemmenor.
Adetecçãoeatransmissãosão
praticamentesimultâneas

CIRURGIASREMOTAS
Acirurgiapoderáserfeitaa
distânciaeobraçorobóticovai
operaropacientepraticamenteno
mesmoinstanteemqueomédico
moveramáquina.

INTERNETDASCOISAS
Aousarsensoresdebaixo
consumodeenergia,osfabricantes
pretendemconectartudo.Nacasa
“inteligente”,umcomandobastaria
para ligaroudesligar lâmpadas,
ar-condicionado,chuveiro,
eletrodomésticoseatéacafeteira...

CHAMADASHOLOGRÁFICAS
Falarporvídeojáéalgocorriqueiro.
Masquandoforpossívelcombinar
aaltavelocidadenatransmissão
dedadoseabaixa latênciado5G
aumatecnologiadeholografia,
suamãepoderápraticamentese
materializarnasuafrente.

STREAMINGDEJOGOS
Paraosfãsdegames,acabaaquela
históriademorrercomotirodo
inimigooutomarumdriblenum
jogoonlineporcausadeuma
conexãoruim.Vaisersóquestãode
habilidadeebonsreflexosmesmo.



CASA&BEM-ESTAR
Mudouparaumnovoimóvel?Nãoseapressepara
preencherespaçocomoquevocêachaquetemdeter,diz
MarieKondo.Vivaneleporsemanasoumeseseaprenda
seusprósecontras.Suacasadirádoqueprecisa.Eonde
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NÃO
DEIXE

ACASA

ENTREVISTA

Íconepopda
arrumação fala
sobre separar
vidapessoal e

profissional nohome
office–entre outras
coisas importantes
para osqueestão

confinadosem
suas casasdurante

apandemia. A
conversa éum

trechodaentrevista
feita pela redatora
JuraKoncius para
o ‘TheWashington
Post'sHomeFront’

N
YT

Desdequepublicouo livroAMágicadaArrumação,MarieKondo, a fundadoradaKonMariMedia, estrelouOrdem
naCasa comMarieKondonaNetflix, criouuma linhadeprodutosdeorganização, ofereceu cursosonline comseus
métodos e escreveumais livros sobre comoorganizar eviverumavidaquedesperta alegria. Ela foi nomeadauma
das 100pessoasmais influentespela revistaTime.

Emqualpartedacasaumapes-
soadeveseconcentrarquando
estácomeçandoaremoveros
itensdesnecessários?
No método KonMari, você orga-
niza por categoria, não por lo-
cal. A ordem a seguir é: roupas,
livros, papéis, komono (itens di-
versos) e itens sentimentais. Se
você organizar por local, nunca
poderá avaliar de fato quanto
temdeumdeterminado–estará
condenado a recolher pilhas de
tralhas para sempre!

Comosepararvidaprofissio-
nal evidapessoal trabalhan-
dodecasa?
Antes de começar a trabalhar,
reserve um momento para se
concentrar. Eu toco um diapa-
são [instrumento metálico para
afinar cordas, como o da foto] no
início de cada dia de trabalho.
Também aplico um óleo essen-
cialestimulanteparasinalizarao
meu corpo que estou mudando
de marcha. Esse momento não

Marie Kondo, autora do best-seller
'A Mágica da Arrumação'

CAIR



SãoPaulo,sexta-feira29dejaneirode2021 | 7

precisa ser elaborado – quanto
maissimples,melhor,assimvocê
estará disposto a fazê-lo todos os
dias. Da mesma forma, marque
o fim do seu dia de trabalho com
outro ritual simples. Escute uma
música, desative as notificações
– qualquer coisa que lhe permita
fazer a transição para a próxima
partedoseudiacomfacilidade.

Acabeidemudareaindaestou
desempacotando. Que reco-
mendaçõesvocêtemparacriar
umnovolareencontrarolugar
certoparaascoisas?
É importante arrumar a casa
atual antes de entrar na nova. Se
você já estiver em seu novo espa-
ço, imaginecomodesejaviverali.
Permita que essa visão oriente o
processo de desempacotar – e
divirta-se. Isso marca um novo
capítulo. Em seguida, pegue os
itens fáceis e óbvios de guardar:
roupas em gavetas ou armáriso,
alimentoseutensíliosdomésticos
nacozinhaetc.Aodesempacotar,
você encontrará itens da mesma
categoria. Agrupe-os para tornar
o processo mais suave. E não se
apresse para preencher o novo
espaço com o que você acha que
precisa. Em vez disso, viva nele
por semanas ou meses e aprenda
seus prós e contras. Sua casa dirá
oqueeondeprecisa.

O que fazer se você tem um
item que não lhe dá alegria,
mas precisa economizar du-
rantealgumtempoatépoder
trocá-lo?
Ésensatocontinuarcomalgoaté
que você possa substituí-lo. Visu-
alize sua substituição enquanto
você economiza, para se manter
motivadoeinspirado.Atélá,trate
oitemquevocêtemcomgratidão.
É importante valorizar e cuidar
dos itenscomosquais vivemos.

Você parece ter ganhado a
reputaçãodesercontraterli-
vros.Issoéverdade?
Acho que há um mal-entendido
em relação ao que penso sobre
os livros. Quando publiquei meu
livroAMágicadaArrumação,de-
clareiquemantivecercadetrinta
livros depois de arrumar minha
própriacasa,masissonuncateve
intenção de se tornar regra.O ob-
jetivodométodoKonMariédeter-
minar seus valores e cercar-se do
quevocêconsideramaisprecioso.
Seoslivrosdespertamalegriaem
você,mantenha-os comcerteza.

Alguma sugestão para con-
trolar o paradeiro de itens
essenciais,comochaves,car-
teiraseobjetosquevivemde-
saparecendo?
Osegredoparaeliminarabagun-

ça é dar a cada item uma casa —
um local designado para aquele
objeto viver quando não estiver
em uso. Quando se trata de obje-
tos que várias pessoas da família
usam, é essencial organizá-los,
decidir onde esses itens serão
guardados e concordar em sem-
pre colocá-los de volta no lugar a
quepertencem.

Comoorganizaracozinhade
umpequenoapartamento?
Primeiro, imagine como seria
sua cozinha ideal e considere
como você viveria e utilizaria o
espaço. Dê uma olhada nos itens
na cozinha e crie subcategorias:
utensílios de cozinha, alimentos
etc.. Em seguida, identifique os
itens nessas subcategorias que
despertam alegria. Fique com
esses e deixe o restante de lado.
Descarte todos os itens vencidos
da despensa e da geladeira. Use
qualquerprodutoquepreciseser
consumidoereserveas sobrasde
vegetais para fazer um caldo nu-
tritivo. Em seguida, maximize o
seu espaço de armazenamento.

Recomendoarmazenarositens
verticalmente,paraquesejamfá-
ceisderetirare,maisimportante,
colocá-losdevolta.Noentanto,se
oespaço formínimo,nãohápro-
blemaemempilharitens.Apenas
mantenha as torres pequenas.

Meumaridonãoquerjogarfo-
racoisasdesnecessárias.Oque
devofazer?
Você não pode forçar. O mais
eficaz é usar o método KonMari
comsuascoisas.Écontagioso.Em
minhaexperiência,àmedidaque
meusclientesfazemaarrumação,
seusfamiliaresmuitasvezestam-
bém começam a fazer o mesmo.
Eles testemunham em primeira
mão como a vida diária melhora
após a organização e tornam-se
naturalmente interessados em
pôrascoisasemordem.

Comopossoorganizarminhas
decorações de Natal? Elas
despertam alegria durante
ummês por ano, mas depois
sãoumproblema.Alémdisso,
oquefazercomitensrelacio-
nados a tradição, história,
cultura familiar? Eles não
me deixammais tão conten-
tes,massãoimportantespara
meusvalores.
Eu uso um recipiente transpa-
rente e coloco um cartão de Na-
tal ou decoração no topo. Isso
me ajuda a saber o que há den-
tro – mas também inspira um
arrepio de alegria quando vejo.
No caso de relíquias de família,
esforço-me para cuidar bem de-
las. Quanto mais eu faço isso,
mais começo a apreciá-las.

Excertos daentrevista concedida
porMarieKondopara Jura
Concious, TheWashingtonPost.
Tradução: RominaCácia

Oquefazerquandotemosum
presentedealguémpeloqual
seégrato,masrealmentenão
conseguimos encontrar um
lugarparaguardá-lo?
Recomendo experimentar todos
ospresentespelomenosumavez,
mesmo aqueles que não desper-
tamalegriaimediatamente.Aca-
pacidadedesentiroquerealmen-
te o anima só é obtida por meio
daexperiência.Sejaaventureiroe
dêboas-vindasacoisasdiferentes.
Quantomaisexperiênciavocêga-
nha, mais você refina e aumenta
suasensibilidadeàalegria.

Masseaindaassimnãocombinar
com você, agradeça a satisfação
que ele trouxe quando você o re-
cebeu e diga adeus. O verdadeiro
propósito de um presente é ser
recebido, porque é um meio de
transmitir os sentimentos. Visto
dessa perspectiva, não há neces-
sidadedesentirculpa.Sóvocêpo-
dedecidiroqueécertoparavocê,
mascasosesintamaisconfortável
mantendo-o à vista para que essa
pessoaoveja, faça isso.

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS
OSASCO
Vende-se,2 pavimentos,coml/resi-
denc. 393m². Doc. 100m². Ótimo
ponto e oport. ☎ (11)3871-1465

INTERIOR
E OUTRAS
LOCALIDADES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS

CAMPINAS /SP
Casa de 700 m² em Cond Alto
Padrão (19) 97410-9900 Whtas

TERRENOS

ÁGUAS SANTA BÁRBARA
Faço parceria loteam. em estância
hidromineral-SP. Linda área urba-
na, 100.000m², plaino, 500m Rod.
Cast Branco ☎(14)99855-4009

ARTES
E ANTIGUIDADES

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

RELAX /
ACOMPANHANTES

FELIPO 23CM11)983981091
Sou disc,atenc e carinh p/Alt.nivel

Classificados
Um jornalismo que você

pode ler, assistir, ouvir,

compartilhar e dialogar.

JÁPENSOU
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RECEITA
Seusarsóleite,ovoseaçúcar, você
terá feitoumflã,queémais leve.O leite
condensado,porsuavez,deixaopudim
firmeeuntuoso, igualaoda foto
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QUANDOA
POLÊMICAÉ

PONTOFINAL

Pudimde leite é quaseumaunanimidade.Masbasta
perguntar comocadaumprefere o seuquecomeçaa

confusão. Com furinhoedocede leite? Lisinho?Açúcar
ou leite condensado?Nestapágina, você vêopassoa

passoda receita quea redaçãodo ‘Paladar’, doEstadão,
considera perfeita.Não tem furinho, é feito embanho-

maria no forno, leva leite e, sim, leite condensado

DOCE
DIVERSIDADE
•OquenoBrasilchamamosde
pudiméconhecidocomoflã
norestodomundo.Areceita
apresentavariações.Podeter
umtoquedebaunilhaaquie
umacascade limãoali.

•Anossa,deorigem
portuguesa,éaquepredomina
naAméricaLatinae leva leite
condensado.NaArgentinaeno
Uruguai,porém,ébemcomum
oflãdedulcede leche.

•NaFrança(crèmecaramel),
naEspanha(cremacatalana)
enaItália (cremaalcaramello),
abaseé leite,açúcareovos.
Ganhaemleveza,perdeem
textura.

•NoReinoUnido, "pudding"é
sinônimodesobremesa.Jápara
osamericanosessapalavraé
atribuídaàmisturacremosade
leite,maisenaechocolate.

Ingredientes

Pudim
•3 latas de leite condensado
•800mlde leite
•6ovos

Calda
•500gdeaçúcar
•500mldeágua

Preparo
1.Cozinheemfogobaixooaçúcarea
águaporcercade20minutos (ouaté
chegaraopontodefio).Despejea
caldanafôrmademodouniforme.

2.Batano liquidificadorosovos,o leite
eo leitecondensado,por20segundos.
Coepararetiraraespumaereserve
emumatigela.
3.Distribuaamisturanafôrmadeburaco,
porcimadocaramelo (que jádeveestar
firmeparanão incorporar).Cubra
compapelalumínio.
4.Enchaumaassadeiracomáguamorna
eacomodealia fôrma.Cozinhenoforno
embanho-mariaa180°Cpor50minutos.
5.Espeteopudimcomumafaca–se
sair limpaeeleestivergelatinoso,está
pronto.Deixeesfriare leveàgeladeira
por12horas.
6.Seja feliz.
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