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Desespero e 
autoengano: o retrato 

de uma pandemia

Davi não quer 
morrer. E nem é 
tanto por apego à sua 
experiência telúrica

É uma questão de deco-
ro: ninguém que deve 
mais de 60 prestações 

de um financiamento pode, 
simplesmente, morrer. Isso 
seria muito indelicado, e até 
mesmo desleal, com a insti-
tuição financeira credora. Se 
bem que, no momento em que 
a gerente disse a Davi que o 
financiamento foi aprovado 
com a melhor taxa do merca-
do, ele desviou o olhar. 

Davi notou que o gover-
nador fez a mesma coisa 
quando disse, em setembro 
de 2020, que o relaxamento 
das medidas restritivas nada 
tinha a ver com a proximidade 
das eleições municipais. E o 
olhar do presidente também 
se tornou estranhamente 
oblíquo quando ele atestou 
a segurança e a eficácia do 
tratamento precoce contra a 
COVID-19. O olhar dos men-
tirosos é sempre desviante. 
As pessoas não percebem 
esse detalhe por que elas 
geralmente focam na íris do 
seu interlocutor. O segredo é 
prestar atenção nas escleras. 
O branco dos olhos nunca 
mente.

Também não mente quan-
do diz que não quer morrer. 
Essa acusação é ridícula. Se 
ele realmente quisesse mor-
rer, já teria morrido há muito 
tempo, de dengue hemorrá-
gica, numa época de sua vida 
em que tudo era escasso, fra-
cionado, diluído, humilhante; 
e ele estava pouco se lixando 
paro o preço da gasolina, o 
que preocupava mesmo era 
o preço do desodorante. 

Porque na espiral de in-
dignidades que era a sua 
existência, tudo parecia su-
portável, menos feder. Se sob 
condições tão adversas, nun-
ca pensou em morte, por que 
o faria agora que conseguiu 
comprar um carro zero sem 
dar 1 real de entrada e teve 
o seu cadastro de motorista 
de aplicativo aprovado? Se a 
maior preocupação de Davi 
hoje é o preço do combus-
tível, é um sinal de que ele 
prosperou.

As pessoas que tentam con-
vencer Davi a ficar em casa 
não têm a menor noção dos 
juros praticados nos financia-
mentos de automóveis. Davi 
também não entendeu muito 
bem a teoria, mas na prática 
ficou bem óbvio que ele ad-
quiriu 1 veículo e vai pagar 
por 3. Alguém que comprou 
um Chevrolet Ônix pelo pre-
ço de uma Land Rover pode 
ficar em casa? Só se for no 
mundo dos ricos alienados da 
avenida Boa Viagem, a turma 
do home-office beira-mar que 

acusa Davi de estar dando 
lugar à pulsão de morte. 

Davi nem tem resposta pra 
isso. Se pudesse falar direta-
mente a eles, apenas diria: 
vão procurar uma lavagem 
de roupa, vão procurar uma 
aulinha online de ioga, vão 
procurar um chá que cure o 
banzo que bate quando vocês 
pensam em Miami. É graças à 
especulação imobiliária com-
pulsiva de vocês que morar 
no bairro de periferia que 
sempre morou está mais caro 
do que morar em Manhattan. 
E é Davi que não se preocupa 
com a vida do próximo?

Raça de víboras! Davi é um 
militante antiaborto, distribui 
sopa aos moradores de rua da 
zona portuária do Recife, tira 
do pouco que tem para dar a 
quem tem menos ainda. É o 
nome desse cara que vocês 
querem inscrever no infame 
rol de inimigos públicos? 
Ele não quer que as pesso-
as desejem sua morte pela 
vergonhosa satisfação de 
poder dizer que “avisaram”. 
Davi também não quer que o 
Brasil vire uma cracolândia 
de vírus e de fome só pra ele 
ter o gostinho de dizer que 
“avisou”. 

O que ele quer é ser com-
preendido. É jovem e não 
tem comorbidades, sempre 
cuidou da mente, do corpo e 
do espírito. Não pode ficar em 
casa esperando pela vacina.  
Está apto a trabalhar apesar 
da crise sanitária. Sua pros-
peridade depende disso. Os 
invejosos vão dizer que sua 
prosperidade é ilusória, que 
tudo que ele tem, na verdade, 
são juros a pagar pro resto da 
vida, que ele é uma espécie 
de rentista às avessas. Sendo 
verdade, ai do capitalismo 
se ele morrer de Covid-19! 
Ai dos que estão em casa se, 
na guerra contra o vírus, a 
infantaria que se espreme 
diariamente nos ônibus e 
metrôs super lotados decidir 
também ficar em casa!

Antes que alguém tente, a 
pecha de negacionista não 
cola em Davi. Mas ele acre-
dita na pandemia, em Deus, 
na oração, na máscara, no 
álcool em gel, até em algu-
mas loucuras do governo, na 
azitromicina, na ivermectina, 
na melatonina e na vacina. 
Infelizmente, a única coisa 
que não acredita é que o 
distanciamento social pode 
salvar vidas. 

No nosso país, propor essa 
medida soa como uma ironia. 
Porque, no Brasil, o distancia-
mento social empilha corpos 
em praça pública há pelo 
menos 500 anos.  Mas essa 
é uma das poucas soluções 
para salvar vidas. 

 
(*) - Formado em marketing, é escritor 

pernambucano autor de “Um deus 
que não passeia sobre as águas”.

Israel Pinheiro (*)
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraty, RJ, data-nascimento: 11/11/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Silvino dos Santos e de Almeirinda Maria de Jesus. A 
pretendente: JOSILDA VIANA DE JESUS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itamari, BA, data-nascimento: 13/07/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Joel Viana e de Maria Justiniana de Jesus.

O convivente: NILSON SANTOS CARDOSO, profissão: empresário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Cafelândia, SP, data-nascimento: 28/10/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Lairton Alves Cardoso e de Cleusa de Fatima Santos Cardo-
so. A convivente: MICHELE NIETO LOPES, profissão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Lopes e de Cândida Nieto Lopes.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: LUCAS BENTO RODRIGUES DE FARIAS, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Priscila Bento Rodrigues 
de Farias. A pretendente: KÉSIA MOREIRA ROqUE SANTANA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio 
de Santana e de Renata Moreira Roque Santana.

O pretendente: GILSON JOSÉ DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Gandu, BA, data-nascimento: 13/12/1962, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Florisbete Duarte. A pretendente: 
AUzENIR APARECIDA NUNES, profissão: auxiliar de serviço, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Planaltina do Paraná, PR, data-nascimento: 10/09/1964, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Nunes e de Ivone Ribeiro Nunes.

O pretendente: LUCIANO SOARES DOS SANTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Soares dos Santos e de Almerinda dos Santos. A 
pretendente: EVELIN HELENA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1974, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Paulo Ferreira da Silva e de Neusa Helena dos Santos Silva.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jose Rodrigues dos Santos e de Rita Maria de Jesus. A pretendente: 
CRISTIANI ROSA DE SANTANA OLIMPIO, profissão: assessora comercial, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Olimpio Filho e de Sueli Rosa de Santana Olimpio.

O pretendente: UARLEI FERREIRA DE SOUSA, profissão: técnico em segurança 
eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 
20/11/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delviro Pereira 
Sousa e de Maria das Graças Ferreira de Sousa. A pretendente: JANAINA DE JESUS, 
profissão: técnica em análises clínicas, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Pires, 
SP, data-nascimento: 05/09/1991, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Antonio 
Jose Alves de Jesus e de Adelaide Mendes Santos de Jesus.

O pretendente: RODRIGO DAS GRAçAS ANDRADE, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vera das Graças Andrade. A pretendente: 
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA DIAS MUNIz, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Aparecido Inacio Dias e de Maria Luiza de Oliveira Dias.

O pretendente: ULISSES CAVALCANTE FERREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton dos Santos Ferreira e de Claudia 
Cavalcante dos Santos Ferreira. A pretendente: GEISA CRISTINA MENDES CARDOSO 
DE SOUzA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciano Cavalcante de Souza e de Vilma Mendes Cardoso.

O pretendente: IRANILDO FAUSTO SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 15/11/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Joselito Pereira Santos e de Artemia dos Santos Fausto. A pretenden-
te: CLEONICE DE JESUS LOPES COELHO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 02/11/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celina Lopes Coelho.

O pretendente: RODRIGO SILVA DE CARVALHO, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos de Carvalho e de Adriana Damião da 
Silva. A pretendente: THALIA ROSA DE ALMEIDA, profissão: agente de atendimento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1998, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Inacio Maria de Almeida e de Maria Elza Rosa de Lima.

O pretendente: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA DE ABREU JARDIM, profissão: 
operador de máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/05/1972, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Pinheiro Jardim e de Luzia Barbosa Jardim. A pretendente: VANESSA FERREIRA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Claudio Gomes de Oliveira e de Pureza Ferreira da Costa.

Ricardo Saraiva (*)
 

No entanto, não são todos 
os setores que estão 
sendo impactados ne-

gativamente, pelo contrário, 
alguns, como o mercado solar 
fotovoltaico, nunca contratou 
tanto, podendo ser uma alter-
nativa viável para quem deseja 
começar 2021 em uma área 
nova e mais promissora.

Segundo estudos conduzidos 
pela ABSOLAR (Associação 
Brasileira de Energia Solar), 
o mercado de energia solar 
cresce exponencialmente 
desde 2012, graças ao marco 
regulatório da RN482. De 
acordo com o levantamento, o 
setor já recebeu R$ 38 bilhões 
em investimentos, gerou mais 
de 224 mil novos postos de 
empregos, sendo 86 mil novas 
vagas somente em 2020, além 
de aumentar a arrecadação 
de tributos na ordem de R$ 
11 bilhões.

Na contramão das proje-
ções de baixo crescimento da 
economia e de alta no desem-
prego no mercado em geral, o 
setor solar chama a atenção 
não só pelo desenvolvimento 
sustentável nos últimos anos, 
mas pela forma democrática na 
geração de emprego e renda 
com alta rentabilidade de norte 
a sul do Brasil. Dia após dia, o 
mercado solar fotovoltaico en-
coraja novos empreendedores 
a investir em uma nova carreira 
profissional com uma grande 
diversidade de oportunidades 
em toda a cadeia.

Segundo estimativas da AB-
SOLAR, espera-se que exista 
mais de 15 mil empresas com 
foco na elaboração de projetos, 
instalação e homologação de 
sistemas de energia solar no 
modelo de geração distribuída, 
atuando de forma pulverizada 
em mais de cinco mil municípios 
por todo Brasil. É um mercado 
nada saturado, com muitas 
oportunidades e modelos di-
versos para se fazer negócios. 

O número de empresários 
do sol é desproporcional se 
comparado com a capacidade 
de penetração por fonte solar 
na matriz energética brasileira. 
O mercado de energia solar, 
no Brasil, não chega a 1,6% 
na matriz elétrica, pouco se 
comparado a países mais 
desenvolvidos como a Alema-
nha, onde representou 12,4% 
do total da matriz energética 
no país em 2020. De fato, é 
um mercado que tem muito a 
crescer e ser explorado, uma 
excelente escolha para se ter 
uma fonte de renda fixa ou 
complementar.

Destaquei cinco dicas para os 
interessados em ingressar nes-
se mercado tão promissor que, 
diferente do que muitos imagi-

Cinco dicas de como entrar no 
crescente mercado de energia solar
É fato que a pandemia de Covid-19 tem impactado a economia de diversas formas. Uma prova disso é a 
alta do número de desocupados que vem crescendo à medida que novas restrições aumentam Brasil afora

O mercado solar fotovoltaico, nunca contratou tanto, podendo 
ser uma alternativa viável para quem deseja começar 2021 em 

uma área nova e mais promissora.

forma segura, simples, 
sem burocracia, super 
práticos e que possibilita 
ganhar tempo para focar 
mais no seu negócio.

 4) Investir em um ne-
gócio próprio ou em 
franquia? - Uma dúvida 
recorrente no setor é se 
é melhor começar do 
zero ou investir em uma 
rede de franquia com 
expertise no solar para 
resultados mais rápidos 
e eficazes. Depende. 
Caso você já tenha expe-
riência em projetos elé-
tricos, registro no CREA, 
know-how em instalação 
em acordo com as nor-
mas técnicas vigentes e 
muita flexibilidade para 
lidar com os desafios do 
empreendedorismo sem 
um backoffice, talvez a 
resposta seja ter o pró-
prio negócio.

  Majoritariamente, o 
mercado solar conta com 
um perfil de empresas 
no modelo sem franquia. 
Mas se você quer arriscar 
no mercado tendo um 
conforto de um ambiente 
seguro onde os riscos são 
controlados, baixo inves-
timento inicial, utilizar 
uma marca consolidada, 
provido de uma consul-
toria personalizada para 
o seu perfil empreende-
dor e que você não pre-
cise ter conhecimentos 
técnicos sobre energia 
solar, talvez seu perfil 
seja mais voltado para se 
tornar um franqueado. O 
que não pode faltar é a 
energia que vai te mover 
para um novo degrau da 
sua carreira!

 5) Recorra à tecnologia 
- Existem ferramentas 
disponíveis no mercado 
que ajudam interessados 
em ingressar no mercado 
de energia, mesmo sem 
conhecimento técnico. 
São plataformas gratui-
tas e personalizáveis de 
comercialização de equi-
pamentos fotovoltaicos. 

  Elas auxiliam integra-
dores e instaladores a 
formular projetos e gerar 
os kits de produtos que 
mais se adequam às ne-
cessidades do consumi-
dor final, e que permitem 
ainda comparar marcas e 
fazer combinações quan-
to à produção energéti-
ca, eficiência e retorno 
do investimento para 
que o usuário escolha 
qual a melhor decisão a 
ser feita. Aproveite.

 
(*) - É CCO e Cofundador da Edmond 

(https://edmond.com.br/).

nam, não requer conhecimento 
técnico específico, estando ao 
alcance da grande maioria das 
pessoas que desejam voltar ao 
mercado de trabalho nesses 
tempos tão difíceis ou ganhar 
uma renda extra.
 1) Estude muito, seja 

apaixonado e inspire 
a sua equipe - Seja 
um entusiasta do setor. 
Faça cursos, invista 
no conhecimento e se 
atualize sempre. Dessa 
forma você ficará atento 
às novidades e soluções 
tanto técnicas quanto 
comerciais e adminis-
trativas direcionadas 
especialmente ao pú-
blico do mercado solar. 
Amplie seu networking 
e participe de grupos de 
aplicativos focados em 
troca de experiências. 
Inscreva-se em fóruns 
de discusões e eventos 
no setor. 

  Descubra novas soluções 
tecnológicas em áreas 
complementares, como 
storages, veículos elétri-
cos, smart cities, redes 
inteligentes, usinas de 
modalidades diferen-
tes em funcionamento, 
projetos inovadores e 
disruptivos, ou seja, 
explore o universo solar. 
Acompanhe os lança-
mentos no setor e visite 
seu fornecedor, fabri-
cante ou distribuidor. 
Tenha uma boa relação 
com eles. Seja curioso 
e incentive que a sua 
equipe faça o mesmo.

 2) Fique atento às mu-
danças - Fique aten-
to às condições gerais 
de mercado, tanto na 
volatilidade de preços 
quanto nas alterações 
na legislação através do 
processo de revisão da 
482 ou Projetos de Lei 
que estão em debate. 
Importante ter uma rede 
de contatos e acom-
panhar semanalmente 

o que esses atores do 
mercado estão falando 
em suas redes sociais. 
A imprevisibilidade pode 
afetar a rentabilidade do 
seu negócio. 

  É comum os diversos 
percalços do mercado, 
desde a escassez de 
equipamentos, passan-
do pelas substituições 
de marcas e produtos 
disponíveis e o reflexo 
nos custos pela variação 
cambial, frete marítimo 
ou reajustes de fábrica 
devido à falta de insu-
mo de vidro na China. 
Então, tenha uma rede 
de apoio para debater 
esses assuntos e trace 
com a sua equipe um 
bom planejamento para 
minimizar os impactos 
nos seus negócios.

 3) Planeje e tenha uma 
gestão financeira 
compartilhada - Faça 
um bom planejamento 
estratégico da sua em-
presa a curto, médio e 
longo prazo. Aproxime-
se de empresas com 
sinergia similar para uma 
gestão colaborativa, de 
compartilhamento de 
boas práticas e, quem 
sabe, de despesas em 
comum. Além de poupar 
tempo e recursos, essa 
prática é uma maneira 
simples de pensar e 
aplicar algo diferente e 
que gere resultados mais 
rápidos. 

  Incentive a formação de 
grupos de cooperação e 
união de empresas de di-
ferentes realidades com 
o intuito de aperfeiçoar 
o conhecimento e boas 
práticas com diversidade 
de pensamentos. Utilize 
softwares ou aplicativos 
que facilitam a gestão 
online com novas forma 
de pagamento e com 
antecipação de recebí-
veis. São produtos que 
ajudam no dia a dia de 
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