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Ciência: legado 
inexorável da Pandemia

Nem a mais pessimista 
das previsões poderia 
sugerir um ano tão 
atípico

Embora seja possível 
argumentar a favor de 
alertas como o de Bill 

Gates, feito há cinco anos, e 
análises como a de Nassin 
Taleb, contestando o rótulo 
de imponderável, a verdade 
é que ninguém imaginaria a 
profundidade das mudanças 
impostas pela COVID-19. 
Neste contexto, o assom-
broso número de mais de 1 
milhão de óbitos atesta resul-
tado amplamente negativo. 

Ainda que a escalada diária 
dos números, por vezes, pa-
reça tentar relativizar o im-
pacto de uma vida, esta será 
a principal e mais dolorosa 
lembrança da pandemia. 

Além disso e à medida que 
se inicia período de flexibili-
zação do fluxo de pessoas, é 
inevitável lembrar dos longos 
períodos em quarentena. O 
isolamento social imposto 
na tentativa de diminuir a 
velocidade de propagação 
do vírus teve pico de 63% 
da população e nos manteve 
afastados de pessoas que-
ridas e de hábitos outrora 
inquestionáveis. 

Economicamente, o im-
pacto era inevitável: no 
Brasil, mais de 700 mil em-
presas fecharam as portas e o 
último trimestre apresentou 
tombo histórico de 9,7% no 
PIB. Podemos enumerar, 
também, as crianças tanto 
tempo longe da escola, o 
aumento do desemprego...
enfim, a lista é extensa. 

Entretanto, sem a menor 
intenção de mostrar um 
copo meio cheio – quando se 
perdem vidas, o vazio impera 
– apresenta-se a oportunida-
de de observarmos o legado 
colateral otimista exposto 
pela pandemia: a valorização 
da ciência. Desde o primei-
ro caso, ela foi crucial para 
elucidar o agente causador 
da COVID-19. 

Somente por meio do 
sequenciamento genético 
nos foi permitido identificar 
o Coronavírus, posterior-
mente chamado de Sars-
CoV-2. Em seguida, talvez 
ofuscada pela disseminação 
das dúvidas ante o des-
conhecido, pouco crédito 
foi dado à ciência quando 
abordagens diagnósticas, 
como os testes moleculares 
e os sorológicos, começa-
ram a ser apresentadas. 
Neste sentido, a pesquisa 
e desenvolvimento em di-
versas empresas e institui-
ções possibilitaram a sadia 
diversidade de soluções 
disponíveis. 

Se a prática da ciência, 
de maneira contínua, tem 
permitido o vital aumento de 
possibilidades diagnósticas, 
o conhecimento por trás das 
vacinas segue o mesmo cur-

so. Se nem as mais estudiosas 
e experientes autoridades no 
assunto concordam entre si 
sobre quando uma vacina 
estará disponível (e acessí-
vel) no país, existem apenas 
duas certezas sobre o tema: 
ela chegará e será graças à 
ciência.

Essa tem sido mais uma 
dentre as incontáveis mu-
danças em nosso cotidiano: 
estamos todos mais conec-
tados e próximos à ciência, 
tentando entender, por 
meio dela, o que acontece. 
De acordo com pesquisa 
recente do Ibope, 58% dos 
brasileiros acreditam que a 
ciência será mais valorizada 
após a pandemia. 

Já o Google mostra que 
buscas pelo termo “artigo 
científico” tiveram salto de 
67% na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. Instituições de pes-
quisa, empresas de diagnós-
tico e produtores de vacina 
tiveram relevância ampliada 
para a sociedade. Em meio 
a uma conjuntura predomi-
nantemente negativa, nas-
ceu o que podemos chamar 
de Momento Pró-Ciência. 
Um período potencialmente 
transformador de seu pro-
tagonismo, cujos impactos 
podem moldar o futuro. 

A importância dada à 
ciência e a velocidade de 
resposta a futuros novos 
surtos serão diretamente 
proporcionais. O momento 
vai passar, mas tais reflexões 
talvez concentrem a herança 
mais importante deixada 
pela COVID-19. No Brasil, é 
preciso entender incentivos 
à saúde e pesquisa básica 
como investimentos impres-
cindíveis ao bem-estar da 
população. 

Recorrer à ciência com 
surtos já em curso custa mais 
dinheiro e mais vidas. Torna-
se igualmente crítico repen-
sar os modelos atuais das 
universidades, questionando 
(a falta de) alinhamento à 
agilidade e necessidades do 
mundo “lá fora” e à postura 
relativamente contemplativa 
ao fomento do estado. So-
ma-se ainda a necessidade 
de maior participação da 
iniciativa privada em meio 
a essa dinâmica, expandindo 
presença local e ampliando 
parcerias com entidades 
públicas. 

Acima de tudo, esse ecos-
sistema demanda atuação 
sinérgica, não permitindo se 
tomar partido (sem o perdão 
da palavra). Nenhuma esfera 
deve se preservar da respon-
sabilidade e nenhum de nós 
esquecer da protagonista 
do momento: é verdade que 
ainda não temos resposta 
para tudo, mas certamente 
sem a ciência, não teríamos 
para nada.

 
(*) - É executivo sênior de marketing 

para a América Latina da Thermo 
Fisher Scientific.

Nicolas Marchon (*)

O pretendente: FERNANDO CÉSAR PESSOA CAETANO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Murillo César Caetano Júnior e de Aparecida de Fatima Pessôa 
Caetano. A pretendente: EVY BENITO PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, educadora 
física, divorciada, nascida em Tupã, SP, no dia (11/12/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Fernando Messas Pimentel e de Miriam Rosely Benito Pimentel.

O pretendente: ROGER DIAS DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
educador físico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Pereira e de Claudia Aparecida 
Dias dos Santos Pereira. A pretendente: ALINE FERNANDES MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luce Elaine Fernandes Martins.

O pretendente: CELSO VITOR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Milton de Oliveira. A pretendente: KÁRIS CRISTINA DE ARAUJO 
GOMES, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nascida em São Gonçalo, RJ, 
no dia (11/01/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Maspoli 
de Araujo Gomes e de Marta Cristina de Araujo Gomes.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DAVID DORICEY, profissão: auxiliar geral, estado civil: solteiro, natura-
lidade: na Republica do Haiti, data-nascimento: 27/01/1979, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Catil Doricey e de Yolande Orilas. A preten-
dente: VALENCIA VALMYR, profissão: secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: na 
Republica do Haiti, data-nascimento: 04/03/1984, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Joseph Valmyr e de Hermith Joseph.

O pretendente: EDER PEREIRA SOARES, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 13/06/1982, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edivan Pessoa Soares e de 
Maria José Batista Pereira. A pretendente: SYLVIA CONTE DE OLIVEIRA, profissão: 
diretora escolar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 09/04/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Roberto Salvador de Oliveira e de Anna Eliza Conte de Oliveira.

O pretendente: KAIQUE GOMES DA CONCEIÇÃO PIRES, profissão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/03/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Haroldo Gonçalves 
Pires e de Ivani Gomes da Conceição. A pretendente: ANA PAULA NUCCI DE OLIVEIRA, 
profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 09/07/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Geovane Conceição de Oliveira e de Mônica Florinda Nucci.

O pretendente: GLEISON SILVA ROCHA, profissão: analista contábil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 13/05/1995, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José de Ribamar Silva Rocha e de Lenimar Silva 
Mendonça. A pretendente: ELEN NASCIMENTO E SOUSA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 26/05/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Arminio 
Mendes e Sousa e de Dilza Freitas Nascimento.

O pretendente: MOACIR FERNANDO SERRA, profissão: analista fiscal, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/09/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Fernando Altaba 
Serra e de Vilma Pantano Serra. A pretendente: JACKELINE FERREIRA, profissão: fisiotera-
peuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 14/12/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Aline Maria Ferreira.

O pretendente: VICENTE TUMA, profissão: analista de automação, estado civil: solteiro, 
naturalidade: na Angola, data-nascimento: 26/02/1990, residente e domiciliado na Mooca, 
São Paulo, SP, filho de Alvaro Carlos Antonio Tuma e de Mansoca Vita. A pretendente: 
BLENDA DE ASSUNÇÃO CARDOSO GASPAR, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: na Angola, data-nascimento: 13/09/1994, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Gaspar e de Beatriz Assunção Pedro Cardoso.

O pretendente: EDUARDO GALDIN BORGES BEIRES, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 01/11/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Galdin Beires e de 
Herleni Correia Borges Beires. A pretendente: NATÁLIA PRESTES DE OLIVEIRA, 
profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapetininga, SP, 
data-nascimento: 10/08/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Geraldo de Oliveira e de Celina Prestes.

O pretendente: LUCAS BERTONCINI, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Bertoncini e de Silvia 
Cristina Bertoncini. A pretendente: GLEICY KELLY CASTRO ALVES, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 
26/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo Bispo Alves e 
de Vanuza Santos Castro.

O pretendente: ALEXANDRE LEANDRO ROBISON MARTINS VIEIRA, profissão: 
auxiliar de livraria, estado civil: divorciado, naturalidade: em Chapecó, SC, data-
nascimento: 14/06/1972, residente e domiciliado em Araucária, PR, filho de Leonel 
Martins Vieira e de Diva Luiza Vieira. A pretendente: ROSELI DE CARVALHO 
BAILOMO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Afonso Pasqual Bailomo e de Maria das Graças 
de Carvalho Bailomo.

O pretendente: BRUNO KLASER BARUCO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 06/09/1991, 
residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Sergio Klaser Baruco e de Ana Paula Metecius Baruco. A pretendente: JULIANA 
LOUREIRO BASTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1991, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Adolfo Bastos e de 
Jurema Loureiro Bastos.

O pretendente: SEBASTIÃO APARECIDO IZIDORO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Boa Esperança do Sul, SP, data-nascimento: 24/08/1949, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joaquim Izidoro da 
Silva e de Antonia Biffe Izidoro. A pretendente: MAGALI PEREIRA DE SOUZA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nas-
cimento: 10/07/1963, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Carmerindo Alves de Souza e de Aparecida Pereira de Souza.

O pretendente: EDUARDO PAULINO MARQUES, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
20/01/1991, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
José Aparecido Marques e de Suely Paulino Marques. A pretendente: ALINE MARIN 
DE ALMEIDA PRADO, profissão: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/03/1996, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Alexandre Marin de Almeida Prado e de Patricia 
Nunes Marin.

O pretendente: ANDERSON RICARDO MACHADO DE JESUS, profissão: técnico 
de TI, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
03/12/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Sinval Aparecido de Jesus e de Maria Selma Machado de Jesus. A pretendente: 
CINTIA PACHECO BOTELHO, profissão: estudante de veterinária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 28/08/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Botelho 
e de Ana Rosa Pacheco Botelho.

O pretendente: CAUÊ LASSO CARAM MURATT, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/07/1988, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de Dionel Angelo Muratt e de Soraia Lasso Ca-
ram Muratt. A pretendente: THAÍS DA SILVA NATAL, profissão: musicista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/08/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Romeu Natal Filho 
e de Cleyse Maria da Silva Natal.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Ele veio para trazer uma 
maneira mais simplifi-
cada de realizar trans-

ferências e pagamentos. 
No entanto, essa novidade 
chamou atenção de alguns 
golpistas que estão usando 
a ansiedade e a possibilidade 
de fazer o pré-registro de 
chaves como oportunidades 
para agir de má fé. 

“Por se tratar de um meio 
online de phishing, eles uti-
lizam isso de gancho. Esse 
termo “phising” é uma tática 
usada nesse tipo de golpe, 
onde eles mandam mensa-
gens em massa e esperam 
que algumas pessoas acre-
ditem e caiam na mentira”, 
explica Caio Mastrodomeni-
co, CEO da Vallus Capital. As 
fraudes costumam aconte-
cer da seguinte maneira: por 
meio de um texto chamativo 
que vem pelas redes sociais, 
e-mails e até mensagens em 
aplicativos de conversa e 
SMS, os golpistas informam 
os benefícios do PIX e pe-
dem para que cadastrem 
sua chave. 

Para esse cadastro ser 
efetuado, são pedidos dados, 
como o CPF, e-mail, telefone 

Essa novidade chamou atenção de alguns golpistas para 
agir de má fé.
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Conheça as principais dicas para 
não cair nos golpes usando o PIX
O PIX é uma novidade bancária que já ganhou espaço na vida financeira de muitas pessoas, antes 
mesmo de ser usado efetivamente

caso não tenha pedido, 
não clique em nenhum 
link de terceiros.

	 •	Não instale progra-
mas ou arquivos em 
anexos. Essa não é uma 
ação comum em lojas e 
estabelecimentos, então 
se algum local pedir para 
que faça isso, fique aten-
to, pode ser uma forma 
de roubar seus dados. 

	 •	Cancele seu cartão se 
achar necessário. Se 
está achando que seus 
dados possam ter sido 
expostos ou divulgados, 
cancele seu cartão e 
entre em contato com 
o banco ou instituição 
financeira e peça para 
bloquear suas contas e 
trocar o seu login. 

“É sempre importante ficar 
atento a essas informações. 
O ideal é que confie somente 
nos sites e aplicativos oficiais 
e evite ao máximo colocar 
seus dados em links enviados 
por terceiros. Lembre-se, o 
phishing é um golpe opor-
tunista”, finaliza o CEO. 
Fonte e mais informações: 
AI/Vallus Capital.

e em alguns casos até da-
dos bancários e senhas de 
autenticação. E assim, eles 
passam a ter acesso a eles. 
Pensando nisso, a Vallus 
Capital, decidiu dar cinco 
dicas importantes que te 
farão evitar de cair nessas 
fraudes: 
	 •	Adicione as chaves 

do PIx de forma cor-
reta. Se você quer fazer 
o pré-cadastramento 
dessa nova modalida-
de, lembre-se de fazer 
exclusivamente pelos 
canais oficiais da sua 
instituição bancária, 

como por exemplo, o 
aplicativo baixado em 
seu celular. No caso 
de dúvida, sempre tire 
por meio desse mesmo 
canal. 

	 •	Nunca forneça senhas. 
Empresas nunca pedem 
senhas, seja elas bancos, 
instituições ou outros. 
Caso peçam, desconfie. 

	 •	Cuidado com as solici-
tações de mudança de 
senhas que você não 
pediu. Geralmente, se 
você pede, eles mandam 
um link de confirmação 
para o seu e-mail, mas 

Leandro Gotz (*) 

Ainda bem que a internet é um espaço 
democrático, barato e rápido. 

Se adaptar ao novo e estar preparado 
para as transformações tecnológicas que 
estão ocorrendo no setor de serviços já 
não eram tarefas simples no período de 
pré-pandemia. Agora, com a chegada da 
crise financeira, os fornecedores, principal-
mente os autônomos, têm um grande desafio 
pela frente: encontrar formas de continuar 
atraindo clientes para gerar renda durante 
este momento de instabilidade econômica. 

Missão impossível, certo? Quase! De 
acordo com dados do Portal do Empreen-
dedor do Governo Federal, em 31 agosto 
de 2020 o número de microempreende-
dores individuais (MEIs) passou dos 10,6 
milhões de cadastros. Essa é apenas uma 
das alternativas que muitas pessoas têm 
encontrado para continuar prestando os 
mais diversos serviços durante a pande-
mia. Com o CNPJ, os profissionais autô-
nomos conseguem atuar de forma mais 
segura e até negociar com outras empresas 

que exigem a emissão de nota fiscal. 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) também aponta que o 
setor de serviços cresceu 5% em junho, em 
comparação com maio. Apesar de não ser 
uma retomada aos níveis correspondentes 
ao pré-pandemia, esse aumento é positivo 
e bem-vindo, mostrando que o segmento 
está tentando se adaptar ao novo cenário, 
mesmo que não esteja bem definido. 

Ainda que a tal da reinvenção seja 
difícil para muitos profissionais durante 
esse período de crise, independente do 
segmento de atuação, essa criação de 
mais oportunidades passa pela entrada no 
ambiente digital, uma vez que o isolamento 
social acelerou esse processo de digitali-
zação dos consumidores, já em curso no 
pré-pandemia e sem volta A boa notícia é 
que a internet é um espaço democrático, 
barato e rápido, por isso permite que os 
trabalhadores informais ampliem a di-
vulgação dos próprios serviços para uma 
parcela maior de clientes, que dificilmente 
alcançariam apenas no velho boca a boca. 
De marido de aluguel ao terapeuta, todos 

podem estar no ambiente online, seja em 
plataformas digitais ou em outros canais. 

Os recursos e ferramentas tecnológicas 
para se adaptar rapidamente e migrar do 
mundo offline para on são muitas. Entre-
tanto, muitas das características exigidas 
de um profissional para fechar um negócio 
pessoalmente continuam sendo relevan-
tes no cenário digital. Prestar um serviço 
excelente, atender bem, saber negociar e 
vender, além de ter bom relacionamento 
interpessoal, continuam sendo fatores-
chave para os profissionais gerarem renda. 

Como essa transformação digital está só 
no começo, os profissionais que conseguirem 
se adaptar rapidamente não vão aproveitar 
somente as oportunidades do momento 
atual, como também estarão até mais pre-
parados para atuar no cenário pós-pandemia 
e maximizar ainda mais os ganhos futuros. 

Logo, se adaptar ao uso da tecnologia 
para ofertar serviços é o primeiro passo 
para se reinventar na crise. 

(*) - É CEO do Helpie, plataforma digital que conecta 
consumidores e fornecedores de serviços de qualquer 

natureza por meio de web e aplicativos móveis. 

Mundo digital: o começo para se reinventar na crise
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