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PONTOFINAL A receita definitiva da mousse de chocolate PÁG. 8

ANIMAÇÃO Novo longa-metragem da Pixar é passaporte para a infância PÁG. 7

LITERATURA Clubes de livros entregammimos e uma obra-surpresa por mês PÁG. 2
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Na pandemia, a saúdemental e física dos profissionais está
no centro do debate. Nesta edição, você vai saber:

• Dápara diminuir o ritmo e trabalharmelhor
• Empresas contratamgestores de bem-estar
• Emuniversidade, alunos têmaula de felicidade

PÁGs. 4 e 5

São tantas
emoções

ECONOMIA&NEGÓCIOS
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a repórterde literaturaMariaFernandaRodrigues
recomendaumlivronacolunaBabel.Confiraas
sugestõesnaedição impressaenositedoEstadão

VIRANDO
OSDEZ
LIVROS
MAIS
LIDOS...

...NOMUNDO

...NOBRASIL

LITERATURA

Clubesdeassinatura
de livros crescem
durante apandemia

páginas

Em tempos de isolamento e
pouca circulação nas livrarias,
a procura por serviços de assi-
natura aumentou. A oferta e a
variedade também. Os progra-
mas têmvaloresparecidos (em
torno de R$ 60 por mês por um
livro e alguns "extras") e perso-
nalidade própria.

Ao sabor da criatividade de
cada iniciativa, os benefícios
incluembrindes,conteúdoadi-
cional e descontos em outros
produtos.Todosestãoembusca
deleitoresedeumaalternativa
demodelodenegócio.Conheça
alguns desses clubes.

TAG
Éomaiorparaadultos, com70mil
associados.Sãotrêsclubes:Curadoria,
InéditoseGrow(negócioseprofissão).
Entrega livro, revistasobreaobra,um
presenteeconteúdosonline.
Preço:apartirdeR$55,90

HISTÓRIASIRRESISTÍVEIS
EBÚSSOLA
Sãoosclubesdeficçãoenãoficção
da livrariaDoisPontos.Asobrasvêm
embaladasnumacontracapadeconteúdo.
Preço:R$59,90

ARMASDACRÍTICA
LançamentosantecipadosdaBoitempo
pretendem“ajudara interpretare
transformaromundo”. Acompanha
brinde,e-bookedescontonosite.
Preço:R$68

INTRÍNSECOS
Antecipa inéditosdaeditora Intrínsecaem
ediçãoexclusiva, revistaebrinde.
Preço:R$59,90

CLUBELÊ
Obras inéditasdaeditoraMalê,
escritaspormulheresnegras.
Preço:R$54,90

CLUBEF
OclubedaeditoraBazardo
Temposóenvia livrosescritos
pormulheres–combrindeeQR
codeparaoutrosconteúdos,
descontoseetc..
Preço:R$60

MINHAPEQUENAFEMINISTA
Enviaparacriançasdeaté13anos
livrosquetratamdeempoderamento,
igualdadedegênero, empatiae
sororidade.Comcartaparaadulto.
Preço:apartirdeR$35

CLUBEBOX
Para leitorescinéfilose
cinéfilos leitores,okit inclui livro
que inspiroufilme,DVD,camiseta
exclusivaebrindes.
Preço:R$99

1. Bíblia

2. OLivroVermelhodeMao

3. HarryPotter

4. OSenhordosAnéis

5. OAlquimista

6. OCódigodaVinci

7. ASagaTwilight

8. EoVentoLevou

9. PenseeEnriqueça

10. ODiáriodeAnneFrank

1. Bíblia

2. OPequenoPríncipe

3. DiáriodeumBanana

4. HarryPotter

5. ACabana

6. ACulpaédasEstrelas

7. DomCasmurro

8. 50TonsdeCinza

9. BrancadeNeveeosSeteAnões

10. TurmadaMônicaComreportagemde
MariaFernandaRodrigues,
OEstadodeS.Paulo

Fonte: levantamentodoescritor eeditor JamesChapman
queestimouem2012os livrosmais lidosdahistória

Fonte: pesquisaRetratosdaLeituranoBrasil, realizada
pelaúltimavezem2020
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EstematerialéproduzidopeloMediaLabEstadãocompatrocínioda XXX.EstematerialéproduzidopeloEstadãoBlueStudioemparceriacomaPrefeituradeSãoPaulo.

APRESENTADO POR

Com o início da pandemia de covid-19,
ações de solidariedade foram iniciadas para
garantir a segurança alimentar e a saúde bá-

sica da população em vulnerabilidade.
É o caso do programa de voluntariado Cidade

Solidária, lançado em maio de 2020 pela Prefeitu-
ra de São Paulo, em parceria com o setor privado
e entidades da sociedade civil. O programa tem
como objetivo garantir o acesso a alimentos e a
produtos de higiene enquanto persistir o estado
de calamidade pública.

Junto a empresas, associações e pessoas físicas,
a ação já arrecadou e entregou aos paulistanos, até
o momento, mais de 4,8 milhões de cestas básicas,
mais de 1 milhão de kits de higiene e limpeza e 3,5
milhões de refeições.

O CAMINHO DO BEM
A arrecadação dos produtos que compõem as

cestas do Cidade Solidária acontece atualmente
em 76 postos de coleta pelo município, incluindo
equipamentos da Prefeitura e supermercados par-
ceiros nas cinco regiões da cidade. A contribuição
também pode ser feita em recursos financeiros,
que são usados para a aquisição de mais alimentos.

Para chegar a quem precisa, os itens coletados
são reunidos e enviados inicialmente ao galpão da
Cruz Vermelha, onde é realizada a montagem das
cestas. Em seguida, uma equipe coordenada pela
Prefeitura leva as doações a entidades sem fins lu-
crativos, que, por sua vez, entregam aos moradores
cadastrados nas regiões onde atuam.

Para Raphael Bessa Parmigiani, que atua como
voluntário na coleta e na entrega de doações junto à
organização não governamental (ONG) Clube das
Mães, ações como essa permitem levar ajuda ao cres-
cente número de pessoas em vulnerabilidade. “Eu
percebo que, na nossa correria de trabalho frenético,
muitas vezes a gente está cansado, estressado, e não
tem tempo para doar. Às vezes, a pessoa tem o recur-
so, mas não doa por receio. As instituições ficam feli-
zes em receber apoio”, destaca. O sentimento é com-
partilhado por doadores do setor privado, como a
Associação de Gestores da Caixa Econômica Federal
de São Paulo. “Não podemos cruzar os braços e não
fazer nada. Muita gente está passando fome e a fome,
não espera. Precisamos formar uma rede de apoio
para ajudar mais pessoas”, destaca Ed Marcos Saba,

presidente da associação. Em abril, o grupo doou R$
68,8 mil coletados junto a associados, possibilitando
a compra de cerca de 1,4 mil cestas básicas.

URGÊNCIA DA FOME
Em março deste ano, o programa Cidade Solidária

passou a realizar também a doação de refeições para
parte das comunidades cadastradas. De acordo com
a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, em-
bora não estivesse no foco inicial da ação, a entrega
de alimentos prontos para consumo tornou-se uma

necessidade para famílias que não possuem renda para
a compra de gás e, portanto, não conseguem preparar
os alimentos de uma cesta básica comum.

“Para a gente está sendo maravilhoso, porque tem
muita gente que às vezes não tem o que comer”, con-
ta Roseli dos Santos Silva, uma das beneficiadas pela
iniciativa na comunidade Bicudão, na região da Lapa.
Diariamente, cerca de 20 mil refeições são produzidas
e entregues por restaurantes parceiros nas comunida-
des identificadas, contabilizando cerca de 3,5 milhões
de refeições até agora.

Programa da Prefeitura de São Paulo com entidades da sociedade ajuda pessoas em vulnerabilidade social
Cidade Solidária arrecada doações e distribui cestas básicas e refeições

Entrega de
doações do
programa
Cidade Solidária
no Clube das
Mães, ONG
que atua com
população em
vulnerabilidade
no centro de
São Paulo

Ev
er
to
n
C
la
ri
nd
o/
SM

D
H
C
e
SE

C
O
M
/P

re
fe
itu

ra
de

Sã
o
Pa

ul
o

DOAÇÕES ENTREGUES
ATÉ O MOMENTO

4,8 milhões
de cestas básicas
1,1 milhão
de kits de higiene
3,5 milhões
de refeições

COMO DOAR
PRODUTOS
Acesse o site www.
spcidadesolidaria.org
e conheça todos os
postos de coleta de
doações na capital.

Banco do Brasil
Agência 1897-X
C/C 2020-6
CHAVE PIX:
contato@spcidadesolidaria.org

DINHEIRO
DEPÓSITO BANCÁRIO:
PMSP/SMDU-
Cidade Solidária
CNPJ: 46.395.000/0001-39
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Palavras-chavedoambientedetrabalho
saudável: valorização, reconhecimento
epertencimento.Nãotemsegredo.O
bem-estar favoreceaprodutividade
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Napandemia,asaúdementalefísicados
profissionaisocupaocentrododebatenos
ambientesdetrabalho.Ementrevistaao
Estadão, especialistasafirmamqueobem-
estar–umvalor inegociável–éopontode
partidaparaasustentabilidadeemocionaleque
osexcessosdevelocidade, trabalhoeconexão
digitalprecisamsercontidos.Asempresassão
responsáveisporoferecerascondições ideais,
entreelasummodelode liderançaqueprivilegie
ocuidado;ostrabalhadoresprecisamestar
atentosesecuidar.

BEM-ESTAR

Quando as companhias focam
na felicidade, os funcionários
tendemasermais felizesepro-
dutivos, é o que afirma Laurie
Santos, professora e pesquisa-
dora da área de psicologia na
Universidade de Yale.

Este é o efeito dominó que
as empresas estão buscando
entender nos últimos tempos.
“A felicidade afeta tomada de
decisão, criatividade e função
imunológica. É realmente im-
portante pensar o desenvolvi-
mento da carreira com esse
viés”, sintetiza Laurie.

SUSTENTABILIDADE

Cenário

• Em2017,oBrasilocupavao
primeiro lugardeprevalênciade
transtornosdeansiedadenas
Américas,segundoaOrganização
MundialdaSaúde(OMS).

• PesquisadoInstituto Ipsosmostra
que53%dosbrasileirosdeclararam
quesuasaúdementalpiorouum
poucooumuitosoboefeitoda
pandemiadocoronavírus.

• AAmericanPsychological
Association(APA)publicou
umrelatóriocomtendências
emergentesnaáreadepsicologia
para2021.Umdosdezdestaques
é: empregadoresaumentamapoio
parasaúdemental.

EFEITO
DOMINÓ

#
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A regional Nordeste da em-
presa Ambev criou durante
a pandemia o cargo de espe-
cialistahappiness&learning,
hoje ocupado por Ellen Luna.
Depois de sofrer esgotamen-
to psicológico no auge na car-
reira do mercado financeiro,
Ellen se especializou em psi-
cologia e gestão de pessoas e
há três meses, já na Ambev,
certif icou-se como Chief
HappinessOfficer (CHO) pelo
Instituto Feliciência.

“Ogestorexecutivodefelicidadeapoiaa
disseminaçãodopropósitocorporativo,o
desenvolvimentodaculturaorganizacionalsaudável
easedimentaçãodomodelodeliderançapositiva”
CarlaFurtado,diretoraexecutivadoInstitutoFeliciência

“Éprecisoeducaracorporaçãosobreoque
éfelicidadecorporativaedesmistificaro
conceitodentrodaempresa”
RenataRivetti,fundadoraediretoradaReconnect

“Afelicidadeétãoimportantequanto
qualqueroutroindicador.Elaé
fundamentalparamanteraspessoas
notrabalho,reduziroburnoute
melhoraroengajamento”
EllenLuna,gestoradefelicidadedaAmbev

“Aspessoasnãodeixamempresas,elas
deixamochefe.(...)Faltadeliderança,de
culturaorganizacionalsustentáveledeplanode
carreirasãofatoresdeinsatisfaçãonotrabalho”
BernardoCarvalho,CEOeCHOdaTheBridge

GESTÃODE
FELICIDADE
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Usinasdeexaustão:pesquisasdaUniversidade
Stanfordmostramqueaspessoasestãocansadas
detrabalhareestudarporvideochamadas.O
fenômenorecebeuonomede 'fadigadezoom'
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A Universidade de Brasília
oferece desde 2018 a discipli-
na Felicidade. Quando sur-
giu, tinha como foco atender
estudantes de engenharia,
mas hoje recebe alunos de
vários cursos. Para muitos,
trata-sedeválvuladeescapee
contribuinodesempenhoem
outras matérias. O objetivo é
quebrar o paradigma de que
paraserumbomprofissional
é preciso sofrer. “A maioria
dos alunos tem a ideia de que
trabalhar é uma batalha, é
preciso sobreviver, ser forte”,
diz oprofessorWanderPerei-
ra. “No decorrer do semestre,
percebem o preço alto para a
saúde mental e que o prazer
é essencial.”

Um dos conhecimentos
que o curso pretende trans-
mitir é que, embora ninguém
seja responsável pela felici-
dade do indivíduo além dele
mesmo, as empresas têm de
criar condições para que as
pessoas se realizeme,desafio
ainda maior, fazer com que a
saúde mental dos colabora-
dores preceda a lucrativida-
de. “Essa lógica de primeiro
o lucro e depois o bem-estar
não dá certo. A empresa que
não é sustentável emocional-
mente um dia também não
vai ser economicamente”,
afirma o professor.

• Felicidadecomovalor:gerar
significadoparaasações, trazer
a felicidadeparaaestruturada
empresaeseusvalores.

• Estímulodoreconhecimento:
trabalharagratidãoentreos
colaboradores.Umexemplo
écomeçarasreuniões
perguntandosealguémtemalgo
paraagradecer.

• Criaçãodelaços:focarna
proximidadeentreaspessoas.

• Flexibilidadeeautonomia:
criar relaçõesdeconfiançacom
ocolaboradorsobreoseupróprio
gerenciamentodetempoe
entregas.

• Entenderquemsãoos
colaboradores:perceber
quaissãoasatividadesque
gerammaior felicidade
nosprofissionaisebuscar
desenvolvê-las.

• Criaçãodeumambiente
sustentável:espaçopara

críticas, ideias,contribuições
doscolaboradores,paraelesse
expressarem.

• Organizaçãodacomunicação:
pouparotempodaequipe,definir
quaisreuniõessãorealmente
importantes.Estabelecerum
canaldecomunicaçãoquenão
sejaomesmodopessoal.Enviar
umaquantidademenordee-mails.

• Valorizaçãodadesconexão
digital:empresasdevem
estabelecerpolíticasde
desconexãodigital, respeitando
oespaçodedescansodos
colaboradores.Arecomendação
édepelomenos12horasde
desconexãosequenciais.Na
Françaotemajáé lei.

• Iniciativasdedescompressão:
criaçãodeespaçosepausas
naagendacorporativacomo
adeterminaçãodefaixasde
horáriosparaanãorealizaçãode
reuniõesonlineouumasemana
dedescansoparatodosdo
escritório.

• Deixeascoisasfluíreme
permitasentir:aproveite
para implementarmudanças
pequenaseduradourase
exercitaronovo.Nãosecobre
grandestransformações.
Experimentecoisasnovas.

• Mantenha-sesaudável:
umadasconsequênciaséo
ganhodeprodutividade,
masnãofoquesónisso.

• Momentosdedescansoentre
umareuniãoeoutra:tomar
sol,andarpelacasa,trocarde

ambiente.Realizar intervalos
seotrabalhoforpresencial.
Apagaroespelhodacâmera
emreuniõesonline(eaprópria
câmera)podecontribuirpara
diminuirocansaço.

• Redessociais: reduza,
estabeleçaesigahoráriose
momentosparautilização.

• AdoteométodoRain:
reconhecerasemoções
negativas,permitirsenti-las,
investigá-lasecuidardesi
mesmodepois.

NA
FACULDADE

dicasparaempresas
ecolaboradores

EMPRESAS

COLABORADORES

14

ComreportagemdeFernandaBastos,especialparaoEstadão. Fontesconsultadas:
*LaurieSantos,pesquisadoradepsicologiadaUniversidadedeYale
*CarlaFurtado,docentrodeformaçãoInstitutoFeliciência
*RenataRivetti,daempresadeconsultoriae formaçãoReconnect
*EllenLuna,gestoradefelicidadedaAmbev
*BernardoCarvalho,CEOegestordefelicidadedaempresaTheBrigde
*WanderPereira,professordeFelicidadenaUniversidadedeBrasília (UnB)



Comreportagemde
MarianeMorisawa,especial
paraOEstadodeS.Paulo

Novo longa-metragemdaDisney/Pixar ‘leva’ crianças e adultos para a Itália

Acaba de chegar ao canal Dis-
ney+ o filme Luca, de Enrico
Casarosa, nova animação da
Pixar. Seascrianças se identifi-
camcomopersonagem-título
Luca e seu amigo Alberto, os
adultos relembram com nos-
talgia bons tempos de sorvete,
amigos e brincadeiras.

Luca e Alberto não são sim-
plesmente dois italianinhos,
e sim monstros marinhos te-
midos por seres humanos. Lu-
ca vive com os pais e a avó no
fundo do mar e cuida de um
rebanhodepeixes. Encantado

comobjetos estranhos, conhe-
ce Alberto, que rouba dos hu-
manos para decorar seu forte
numailhadeserta.Éassimque
Luca acaba descobrindo a su-
perfície, onde ambos tomam
a formahumana.Nãodemora
para se aventurarem pela ci-
dade litorânea de Portorosso
[amálgama das vilas nos arre-
doresdeGênova] comsuanova
amiga, a humanaGiulia.

A obra é inspiradano traba-
lhodo cineasta japonêsHayao
Miyazaki, co-fundador do es-
túdio de animação Ghibli. Há

também a homenagem ao ci-
nema e à música da Itália dos
anos 1950 e 1960.

O que compensa a história
nãoser tãooriginalquantoou-
tras da Pixar é o retrato da in-
fância como ela é, celebrando
aqueles amigos inseparáveis
tão importantes na formação
de cada um de nós. Luca é um
menino protegido pela famí-
lia, inseguro e obediente, en-
quanto Alberto é sozinho, re-
belde e está sempre crenteque
estáabafando. Juntos, formam
umadupla imbatível.

CURIOSIDADES
DOSBASTIDORES
• Ospersonagensprincipais
daanimação,LucaeAlberto,
sãobaseadosnoprópriodiretor
(EnricoCasarosa)eemseu
amigodeinfância.

• Casarosainspirou-seemfilmes
italianosdosanos1950,como
AEstradadaVida(LaStrada)e
APrincesaeoPlebeu(Roman
Holiday),alémdemitos, lendas
etradiçõesitalianas–comoa
históriadeumpolvoquetoca
sinosesalvaumaaldeiade
umgrupodepiratas.

• Paraproduziraanimação,
oscineastasviajaramparaa
Itália.Casarosalevouaequipe
parajantarnacasadeseus
paisemGênova.

• Todasasvozesinfantisouvidas
aofundo,duranteofilme,foram
gravadasporcriançaslocais
naItália.

• Existem221e223controles
nasbocasdeLucaeAlberto,para
criarexpressõesarredondadas
nosdoispersonagens.

• Alinguagemvisualatribuída
aGiuliaébemdiferente.Repare
nasformastriangularesemseu
cabeloenascalças.

• Luca,naformademonstro
marinho,tem3.436escamas
emseucorpo.

BELAINFÂNCIA
ANIMAÇÃO

CULTURA&LAZER
'Éumahistóriadetriunfoe resiliência, de
serquemvocêé,deseaceitareseraceito.
Edeuniãopelaamizade', dizocineasta
EnricoCasarosa,diretordeLuca
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DISNEY+

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Vista MASP/TRIANON conj, 44m²,
ar cond,total/reform 97324-7101

ARTES
E ANTIGUIDADES

COMPRO SELOS
Cédulas, moedas, coleções adian-
tadas. Tratar ☎(11)99797-4117

RELAX /
ACOMPANHANTES

DISTINTA/BONECA
Para sua Fantasia (11)954833875

Classificados

  

 

  

   

  

  

 

estadao.com.br/e/vempensar
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MOUSSEDE
CHOCOLATE

SOBREMESA

Puroe intenso sabor de chocolate transformado
emdelicadanuvemcremosaeaveludada

PERFEITA

TOMENOTA

•moussedequalquersabor
éaerada,cheiadebolhasdear
ecomtextura leve

• juntar leitecondensado,creme
de leitedecaixinhaesuco
concentrado,baterno liquidificador
eadicionargelatinanãoémousse

•osovoscrusprecisamestar
fresquíssimos–apenas
restaurantesnãopodemusar
oproduto innatura

•casasespecializadas
vendemovospasteurizados

•regrauniversal: invistaem
umchocolatedeboaqualidade

•sepreferirumresultadomenos
doce,apostenosmaisamargos,
aaté70%decacau;versõesao
leiterenderãoumasobremesa
maisaçucarada

Ingredientesparaseisporções

•250gramasdechocolate
a 70%decacau (picado)
•6ovos
•80gramasdeaçúcar refinado
(mais oumenos½xícara dechá)
•50gramasdemanteiga semsal

Preparo
1.Separeasclarasdasgemas.
2.Aqueçaochocolateeamanteiga
emumatigelasobreumapanela
comáguaemfogomédio–ofundo
datigelanãodevetocarnaágua.

Mexaocasionalmente,atéque
ochocolateeamanteigaderretam
eestejambemmisturados;cerca
decincominutos.Reserve.
3.Nabatedeira emvelocidade
média-alta, bata as gemase¼
de xícara de chádeaçúcar até
obter umcremeclaro e fofo;
cercadecincominutos. Reserve.
4.Emoutra tigela da batedeira,
e combatedores limpos, bata
as claras em velocidademédia-
baixa até começar a espumar.
Junte o restante do açúcar e
continue a bater para formar

picosmédios duros; cerca
de trêsminutos.
5.Usandoumaespátulagrande,
misturedelicadamenteocreme
degemaeaçúcarcomochocolate
derretido,atéquenãohajamais
partesbrancasvisíveis.
6.Adicioneas claras emneve
emtrês etapas. Incorpore⅓
das claras por vez aocreme.
Começandonocentro damistura
e avançandoemdireçãoàs
bordasda tigela, dobre
delicadamente as claras em
nevenamistura dechocolate.

Certifique-sede raspar do fundo,
até quenãohajamais partes
brancas; isso vai incorporar
as claras semesvaziá-las.
7.Dividaamousseentrepotes
deporções individuaisoucoloque
emumatigelagrandeparacada
umseservircomoquiser.
8.Cubracomfilmeeleve
àgeladeiraporpelomenos
duashorasparafirmar (ou
poratédoisdias).
9.Dica:decorecomchantilly,
raspasdechocolateoufrutas
vermelhasdasuapreferência.
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Aessênciadessasobremesale-
veegostosaéasimplicidade.Mas
amoussedechocolateguardase-
gredos de forma e conteúdo. Ao
dominá-los, o resultado é uma
colherada atrás da outra de um
docedelicioso,aeradoedetextu-
raaveludadaecremosa.Bastam
quatroingredientesepoucome-
nos de 20 minutos antes de ir à
geladeira por duas horas ou até
doisdias,para firmar.

Comreportagem
deRenataMesquita,
OEstadodeS.Paulo


