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CULTURA&LAZER Livros infantis ajudam a falar de morte e despedida com crianças PÁG. 8

EDUCAÇÃO Vantagens e desafios do cursinho pré-vestibular 100% online PÁGs. 6

PEQUENAEMPRESA O que fazer para ser mais competitiva e gerar emprego e renda PÁGs. 2 e 3
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AUniversidade de
São Paulo avaliou o
desempenho demais de
200 tipos demáscara
disponíveis no Brasil.
Conheça asmais eficazes
PÁGs. 4 e 5
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NEGÓCIOS
Perfil:emmédia,o “novo”consumidor
online tementre33a64anosecomprou
75%maisemnovembrode2020doque
nomesmomêsdoanoanterior
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TENDÊNCIASDO

EMPREENDEDORISMO

Em texto para o Blog do Empreende-
dor, no site do Estadão, a consultora
do Sebrae-SP Taís Fernanda Camargo
Antonio apontou as tendências do em-
preendedorismo nas quais é preciso
prestar atenção, seja por necessidade,
seja por oportunidade.

VIRTUALEPRESENCIAL
Canaisdecomunicaçãorápidacomacessoa
produtose serviços já sãoumarealidadee isso
nãovaimudar.WhatsApp, redes sociais e lojas
onlinee físicas continuarãoacoexistirde forma
integrada.É importanteusaras ferramentas
tecnológicasparaquepontosvirtuais e
presenciais funcionememharmonia.

PROPÓSITO
Aspessoas se importamcadavezmais com
amaneiradeconsumireasconsequências
desseconsumo.Qualopropósitodasua
empresa?Oqueamobiliza?Oqueatrai
opúblico?Qualherançaessenegócio
deixaráparaomundo?Elecontribui
paraodesenvolvimento local? Fortalecea
comunidade?Tudo isso favoreceasvendas
eatrai consumidores conscientes.

HUMANIZAÇÃO
Oque fazomundodosnegócios ter
resultadosãoaspessoas. Planejamento,
processose inovaçãodevemandar
demãosdadasparaqueaempresa
tenhaumatendimentohumano
pessoalmenteouadistância.A
humanização favorecearetenção
declientes.A fimde fortalecera
credibilidade, éprecisoconversar
comelesemerecer suaconfiança.

INOVAÇÃO
Inovar não precisa ser inventar uma
moda – é possível, mas, no dia a dia,
significa fazer o que não era realizado
antes e obter resultados concretos. Micro
e pequenas empresas têm uma dinâmica
menos complexa de processos e decisões,
se comparada a negócios maiores. Ou
seja, elas podem e devem agir de forma
mais rápida. Uma planilha de fluxo
de caixa para fazer controle ou uma
ferramenta que melhora a presença nas
redes sociais são exemplos.

MICROEPEQUENAS
EMPRESAS
Asmicroepequenasempresas
estãoemaltapornecessidadee/
ouoportunidade.Operfil que
dácertogeraempregoerenda,
tempropósitoe sensibilidade,
sabeusara inovaçãoa favordo
negócioeagerapidamente.
Muitas,noentanto, fechampor
faltadeplanejamentoegestão.
Éprecisoestudare se informar
para teremanterumaempresa
competitivae saudável.

ECONOMIA

Oquemicro epequenas empresasprecisam
saber e fazer para ser competitivas e
saudáveis, gerandoempregoe renda

Duranteapandemiapequenosempreendedoresganhammercadoao
atenderbemerapidamentequemestáperto,comprodutosfrescose

produçãoporencomenda(semdesperdício)



Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com patrocínio da  XXX.Este material é produzido pelo Media Lab Estadão com patrocínio da  XXX. Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

APRESENTADO POR

Embora a procura pela vacinação contra a 
covid-19 esteja avançando no País, muitas 
pessoas ainda deixam de retornar às Unida-

des Básicas de Saúde (UBSs) para a aplicação da 
segunda dose do imunizante. De acordo com da-
dos da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, 
apenas na capital mais de 81 mil pessoas não com-
pletaram a imunização. No Brasil, estima-se que  
1,5 milhão perdeu o prazo entre uma dose e outra.

Para reverter esse índice no município, a Pre-
feitura executa estratégia de busca ativa junto às 
UBSs, que utiliza a relação de pessoas cadastra-
das no sistema de vacinação VaciVida e identifica 
aquelas que não receberam a segunda dose do 
imunizante. A partir do cruzamento de informa-
ções entre o endereço do munícipe e a unidade 
mais próxima, os agentes de saúde entram em 
contato para verificar os motivos da abstenção e 
ressaltar a importância da vacinação correta.

Segundo imunologistas, as vacinas disponibiliza-
das no Brasil até o momento são desenvolvidas para 
aplicação em duas doses. Desse modo, as pessoas 
que não retornam para completar o ciclo ficam tão 
expostas ao contágio quanto aquelas que ainda não 
se vacinaram. Para quem perdeu o prazo, a recomen-
dação é procurar um posto de saúde com urgência.

MENSAGENS, LIGAÇÕES  
E VISITAS IN LOCO

Para garantir a imunização adequada, a Prefei-
tura de São Paulo tem se munido de uma rede de 
comunicação que inclui desde recursos digitais 
até o atendimento presencial. Além de ligações e 
alertas enviados automaticamente pelo sistema de 
cadastro para vacinação, também disponibiliza o 
aplicativo e-saúdeSP, no qual o usuário pode con-
sultar datas e locais de vacinação e dados de saúde, 
e, agendar consultas e exames, além de se manter 
informado sobre o atendimento na cidade.

Para casos mais específicos, a rede municipal 
realiza os atendimentos de vacinação em domicí-
lio. Desse modo, pessoas que se enquadram no 
grupo prioritário, mas têm dificuldade de locomo-
ção ou estão acamadas, são atendidas por equipes 
de saúde em suas residências. 

FRENTES DE ATENDIMENTO
Diariamente, a vacinação na capital é realizada 

seguindo os critérios de prioridade estabelecidos 
pelos planos de imunização. Atualmente, a rede 
de postos conta com as 468 UBSs, mais de 150 
postos em outros equipamentos de saúde e espa-
ços públicos e de parceiros, além de 27 megadri-
ve-thrus, que cobrem todas as regiões.

Para o morador da cidade Antonio Carlos de 
Camargo, de 64 anos, o sistema de drive-thru, 
em especial, agiliza o processo para os cadastra-
dos, pois permite a imunização para quem passa 
de carro pelo local. “Eu me cadastrei no site da 
vacinação e nesta semana recebi o alerta para a 
vacina. Achei muito bem executado”, destacou 
ao receber sua dose do imunizante. 

Maria Lucia Alves dos Santos, 64, que tam-

bém se vacinou na última semana, aproveitou 
a ocasião para ressaltar a facilidade do meca-
nismo de drive-thru e a importância da vacina-
ção. “A vacina é muito importante e deveria ser 
em massa. Sem ela, está difícil. O drive-thru é 
muito bom para agilizar as filas dos postos de 
saúde”, concluiu.

MANTENHA-SE ALERTA
Embora a vacinação contra a covid-19 na cida-

de de São Paulo esteja em andamento, os órgãos 
de saúde ressaltam a necessidade de seguir os 
cuidados básicos de prevenção. Por isso, mesmo 
quem já tomou a segunda dose da vacina precisa 
manter os hábitos de usar máscara, lavar as mãos 
constantemente, garantir o distanciamento social 
e evitar aglomerações.

Prefeitura de São Paulo executa estratégia de busca ativa para população tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19

Segunda dose é fundamental para 
imunização contra o coronavírus

APLICAÇÃO DA  
SEGUNDA DOSE:

Butantan (Coronavac):  
28 dias após 1ª dose
AstraZeneca:  
12 semanas após 1ª dose
Pfizer:  
12 semanas após 1ª dose

DOCUMENTOS 
PARA SEGUNDA 
DOSE:
Documento de identifi-
cação (CPF)
Comprovante de vaci-
nação (da 1° dose na 
cidade de São Paulo)
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Maria Helena Baldo, 64 anos

Maria Lucia Alves dos Santos, 64 anos

Hermenegilso Greco, 72 anos

Antonio Carlos de Camargo, 64 anos
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Nostestes, afiltragememtecidoficouentre
15%e70%.ParamodeloscirúrgicoePFF2/
N95,a taxa foide90%e98%daspartículas
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Juntocom
distanciamento
físicoehigiene
dasmãos,ouso
demáscaraéa
melhor forma
deprevenir
acovid-19
enquanto
nãohávacina
paratodos.A
Universidadede
SãoPauloavaliou
aeficáciade
maisde200
modelosusados
noBrasil.
Conheça
osresultados

CIÊNCIA&SAÚDE

COM

F I
Comreportagemde
KarinaToledo,AgênciaFapesp

Para ler oartigo “Filtration
efficiencyof a largeset
ofCOVID-19 facemasks
commonlyused inBrazil”,
acesse:bit.ly/melhor-
mascara-USP

MáscarasdeTNT
São feitasde
polipropileno,umtipode
plástico, evendidasem
farmácia.Suaeficiência
varioude80%a90%

Máscaradetecido*
Hámodelosdealgodão
emateriaissintéticos,
comolycraemicrofibra.
Nostestes,a
eficiênciadefiltração
variouentre15%e70%,
commédiade40%

2º 3º

Para saber se a popu-
lação está realmente
protegida com as más-
caras disponíveis no
Brasil, o Instituto de
Física da Universidade
de São Paulo (IF-USP)
avaliou a eficácia de
227 modelos.

O es tudo teve o
apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo
(Fapesp)e foicoordena-
do pelo professor Pau-
lo Artaxo, do IF-USP. Os
resultadosdapesquisa
foram publicados na
revista Aerosol Scien-
ce and Technology. As
informações são da
Agência Fapesp.

COMOFOIFEITO
OTESTE?

Oscientistasutilizaramum
equipamentoqueproduz,
apartirdeumasolução
decloretodesódio,
partículasdeaerossolde
tamanhocontrolado–
100nanômetros.OSARS-
CoV-2(novocoronavírus)
temaproximadamente
120nanômetros

Ojatodeaerossolfoi
lançadonoar.Oscientistas
mediramaconcentração
departículasantese
depoisdamáscara

Máscaracirúrgicae
máscaradotipoPFF2/N95
Ambassãodeuso
profissionalecertificadas.
Nostestes,elas
conseguiramfiltrarentre
90%e98%daspartículas
deaerossol

1º

Máscarascom
costuranomeio
protegemmenos,
porqueamáquina
fazfurosnotecido
queaumentama
passagemdear

Apresençadeum
clipenasal,queajuda
afixaramáscara
norosto,aumenta
consideravelmente
afiltragem,pelo
melhorajuste
norosto

Algumasmáscaras
detecidosãofeitas
de fibrasmetálicas,
comoníquele
cobre,queinativam
ovíruseporisso
protegemmais

Háaindamodelos
dematerial
eletricamente
carregado,que
aumentaaretenção
daspartículas

Emtodososcasos,
aeficiênciadiminui
comalavagem,
poishádesgaste
domaterial

Máscarasde
algodãodeduas
camadasfiltram
maisqueasfeitas
comapenasuma

Máscarasde
algodãodetrês
camadasfiltram
maisqueasfeitas
comduasouuma,
masachamada
respirabilidade
diminuibastante

QUAIS
MÁSCARAS
PROTEGEM

MAIS?

*vejaao lado informações
detalhadassobre
máscarasdetecido,
materiaisutilizadose
dadosdeeficácia
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RESPIRARÉPRECISO
Umadasnovidades
doestudofoi
avaliarachamada
respirabilidadedas
máscaras,ouseja,a
resistênciadomaterial
àpassagemdear.As
deTNTedealgodão
foramasmelhores
nessequesito.Jáas
dotipoPFF2/N95não
semostraramtão
confortáveis.Masapior
foiumafeitacompapel.
“Esseéumaspecto
importante,porquese
apessoanãoaguenta
ficarnemcincominutos
comamáscara,não
adiantanada”,dizo
professorPaulo
Artaxo,do IF-USP.

IMPORTANTE
Osautoresdoartigo
destacamque,embora
comeficiênciavariável,
todasasmáscaras
ajudamareduzira
propagaçãodonovo
coronavíruseseu
uso–associadoao
distanciamentosocial
–é fundamentalno
controledapandemia.
Elesafirmamaindaque
oidealseriaaprodução
emmassademáscaras
dotipoPFF2/N95para
distribuirgratuitamente
àpopulação–algoque
“deveriaserconsiderado
emfuturaspandemias”.

OQUESABEMOS

•Atransmissãodo
novocoronavírus
ocorreprincipalmente
quandohá inalaçãode
gotículasdesalivae
secreçõesrespiratórias
suspensasnoar

•Usarmáscaras, lavar
asmãosemantero
distanciamentosocial
sãoasformasmais
eficazesdeprevenira
covid-19enquantonão
hávacinaparatodos

•NostestesdoIF-
USP,asmáscaras
cirúrgicaseasdotipo
PFF2/N95–ambas
deusoprofissional
ecertificadas–,
conseguiramfiltrar
entre90%e98%
daspartículasde
aerossol.Foiomelhor
desempenho

Estácomprovado
queaprincipal
formade
contaminação
épeloareusar
máscaraso
tempointeiro
éumadas
melhores
estratégias
deprevenção,
assimcomo
manter janelas
eportasabertas
paraventilar
osambienteso
máximopossível

PauloArtaxo,
professorno
InstitutodeFísica
daUniversidade
deSãoPaulo

Modelocommelhor
desempenhoemtestes
defiltragemnãotem
elásticosqueprendem
nasorelhasenãopodeter
vazamentodear

AmáscaraPFF2tem
elásticospresosàcabeça,
garantindouma
melhorvedação

Afiltrageméfeitadeduas
maneiras:mecânicae
eletrostática

Namecânica,aspartículas
ficampresasnasfibras
damáscara

Naeletrostática,fibras
comcargaselétricasatraem
aspartículasqueescapam
damecânica

Reuso:amáscaradeve
ficarnolocalarejadopor,
nomínimo,trêsdias

Cuidado:amáscara
nãodeveserlavadanem
higienizadacomálcool

Comousar
amáscara

PFF2

T R
Paracolocar

higienizeasmãos
antesdecolocaramáscara

ajusteoselásticos
nopescoçoenacabeça.
Nãocruzeoselásticos

acerteoclipenasal
paraamáscaraficar
bemencaixada

façaotestedevedação:
façaumaconchacom
asduasmãos, inspiree
expire.Nãopodeter
vazamentodear

assimcomoasdemais
máscaras,evite tocá-la
duranteouso

Pararetirar

Higienizeasmãos

Puxeoselásticospara
cimaepara frentesemtocar
aparte internadamáscara

Coloqueamáscara
penduradaemumlocal
secoearejado

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.



EDUCAÇÃO
Examessimuladosdevemserimpressos,
paraqueoalunopratiqueetreinedamesma
formaqueocorreránodiadaprova
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EDUCAÇÃO

Conhecidos por suas salas
grandes e cheias, os cursinhos
pré-vestibular de repente tive-
ram de se adaptar ao modelo
online. Desde o ano passado,
as aulas entraram nas telas dos
computadores e cada um foi
para a sua casa. Teve aluno que
não gostou, mas também há
os que se descobriram nesse
formato. Para atender a esse
último grupo, tradicionais
escolas de São Paulo criaram
cursos totalmente online, que
vão continuar mesmo quando
a pandemia acabar.

DICAS

Tenhahorárioelocaldeestudo.
Vocêpodeoptarporassistiraulas
aovivo (quandohouveressa
modalidade)ouverosvídeosdepois.
Estabeleçahorárioseesforce-se
paracumprir todoseles.Definaum
localespecíficoparaestudare,se
der, longedequalquerdistração.

Cuidadocomaarmadilha.
Achancedeverdepoisaexplicação
deumamatériapodefazercomque
vocêpercaofocoenquantoassiste.
Masaconcentraçãodeterminaa
aprendizagem.Sejaaovivo,seja
gravado,encareachancecomose
fosseaúnica.

Acelerou,masnemtanto.
Acelerarvídeosparadarconta
dasmatériasemmenostempoé
tentador,massócumprir tabelanão
adianta.Sigaavelocidadenormal,
semcomprometeroaprendizado.

Exercíciossempre.
Paraavaliarseestáentendendo
amatéria, façaexercícios
regularmente.Anoteasdúvidas
e leve-asparaosprofessoresem
plantõesvirtuais.

Dividabemasdisciplinas.
Écomumqueosalunosprefiram
estudarprimeiroasmatériascomas
quais têmmaisafinidade.Nãodeixe
de ladoasdifíceis, reservetempo
paraelas.

Papel.
Avalieanecessidadedepegarem
livroseapostilas.Algunsestudantes
aprendemmelhorgrifandono
papel.Seforesteocaso,soliciteao
cursinhomateriais impressos.

Concentração.
Seocelulardesconcentra,deixe-o
longeoudesligado.Nahorade
estudar,desativenotificaçõesno
aparelhoenocomputadortambém.

Turma.
Colegasdeturmaajudamaenfrentar
problemas,criamespaçosde
debateetiramdúvidas.Gruposde
WhatsApp, reuniõesemvídeoena
própriaplataformadocursinhosão
pontosdeencontro.

Controleremoto
Omodelo100%adistânciajáestáemoperaçãoemcursinhoscomoPoliedro,Angloe
Etapa.Nahoradamatrícula,oestudanteescolheumadasduasmodalidades,presencial
ouonline.EnquantoSãoPauloestivernafasevermelhadapandemia,asclassesfísicas
nãopodemrecebermaisdeumterçodaturma.Assim,alunosdopresencialfrequentam
asaulasemsistemaderodízioefazemumapartedocursoremotamente.Jáosque
escolheramoformatovirtualnãodevempisarnocursinhoatéofimde2021.

ComreportagemdeJúlia
Marques,OEstadodeS.Paulo

VANTAGENS

• menostempoemtrânsito;o
diatendea“rendermais”

• horáriosflexíveis

• possibilidadederever
asaulasarquivadasem
plataformasdigitais

• oportunidadedeestudopara
quemmoralonge,estáem
outracidadeeforadoBrasil

DESAFIOS

• concentrar-senasaulassem
professoresecolegasporperto

• manteradisciplinadeestudos
aténasmatériasmaisdifíceis

• nãoacumularestudos;deixar
paraestudardepoiseverNetflix
agora?Melhornão

cursos totalmente online, que 
vão continuar mesmo quando 

ONLINE
CURSINHO

Pré-vestibulardigital temvantagense
armadilhas; vejaoitodicasdeestudoadistância
napreparaçãoparaasprovasmaisconcorridas

#



Omercado
imobiliário
temoferecido
unidades
cada vezmais
compactas e
que ‘cabemno
bolso’. Odesafio
édecorar

Nos espaços reduzidos, uma
decoração inteligente é funda-
mental.Paraaproveitarmelhor
os cômodos pequenos e deixar
a casa charmosa, separamos di-
casetruquesquecadamorador
adaptacomopuderequiser.

Tonsneutroseclaros
São ideais porque refletem a
luz, ampliando visualmente
o espaço de um cômodo. Para
intensificar ainda mais o re-
sultado, há tintas especiais, de
efeito luminoso. Um exemplo
é a Decora Luz & Espaço, da fa-
bricante Coral.

Espelhos
Eles também proporcionam a

sensação de amplitude e per-
mitem mais iluminação ao
ambiente. O maior desafio é a
colocação de forma adequada,
jáqueoobjetosemprevairefle-
tir algum ponto da casa.

Portasdecorrer
Asportasdecorrerficamlindas.
Elas dividem ambientes com
umtoqueextradecharme.Pro-
cure por tons claros que combi-
nemcomosmóveis eaparede.

Móveismultifuncionais
Nacozinha,abancadavirame-
sa.Nosquartos,acamapodeser
baúparaguardar roupasdeca-
ma e toalhas. A cabeceira com
escrivaninhaéoutraboaopção.

Paredesbemaproveitadas
Nichos e prateleiras servem de
decoração e suspendem obje-
tos, como livros. Outra opção
é fazer uma parede inteira de
armários, para deixar mais
espaço livre na casa. Por fim,
para ampliar ambientes, uma
sugestão é derrubá-las.

Ambientesdoisemum
O mais comum é a cozinha
americana. A ideia é ter menos
barreiras e uma circulação
mais confortável.

Móveisplanejados
Emalgunscasos,podeseruma
boafazertudosobmedidacom
um profissional de confiança.

Minicozinhas
Pararesolverproblemas
decirculação,sensação
deapertoeespaçoreduzido,
umasoluçãoéintegrar
salaecozinha

COZINHAAMERICANA
Ajunçãocomasaladeestarpermite
aproveitarmelhoroespaçoe
melhoraracirculação

ELETRODOMÉSTICOS
Elestêmumpapelfundamentalem
ambientesmenores.Oidealéoptar
pormodelosmaiscompactosou
commultifunção,comoporexemplo
umfornoquetambémémicroondas

ARMÁRIOS
Essesmóveis,bempensadose
arrumados,ajudamnaorganização
dosutensíliosecondimentosmais
usadosnodiaadia

BANCADAÚNICA
Abancadaúnicaintegrada
dacozinhaàáreadeserviço
ampliaoambienteedáa
sensaçãodeextensão

ACABAMENTOS
Osacabamentosdevemteralguma
conexãocomosdasala.Quanto
maiorasensaçãodeuniformidade,
maisharmoniosaacozinha

ESTILO
Aspossibilidadessãomuitase
dependemdoperfildomorador

Funcional:aproveitacadaespaço
combancadas,marcenariasob
medidaediferentesutensílios

Leve:temmarcenariaaberta,
circulaçãolivreeumbalcão
pararefeições

CHEIROS
Umdoscuidadosmaisimportantes
éinstalarumaboacoifaou,senão
der,pelomenosumexaustorou
depuradordear.Porserumaárea
integradacomasala,ocheiroea
gorduraexaladanopreparodos
alimentospodemincomodar.

DICASPARA
APARTAMENTOS
PEQUENOS

REFORMAECONSTRUÇÃO

CASA
Nacozinha, aramados,móveismultiuso,
armárioscompossibilidadedeacomodar
eletrodomésticosde formaembutidaediversas
prateleirasajudamacriarespaçoondenãotem

“Aprincipal
característicada
cozinhaamericana
éaflexibilidade:
umaparedeé
abertaparaasala,
sempreprezandoa
melhorcirculação,
ofácilacessoaos
eletrodomésticos
eafluidez”

JulianaDoria,do
escritórioMouve
Arquitetura
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A COISA BRUTAMONTES
Autora:RenataPenzani
Ilustrações:RicardoAlarcão
Editora:Cepe
44págs.;R$40;R$10oe-book
Comoummenininholidacoma
morte?Háumlugardecriança
eoutrodevelho?Ainfância
acaba?Pertoe longesãopalavras
desconhecidas?Oquequeégostar?
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