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Embaixadora de ciências da 3M visita o Brasil
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A cientista Jayshree Seth possui mais de 60 patentes, é PHD e a
primeira pessoa a ocupar o cargo na multinacional
A nort e-americana Jayshree Set h foi recent ement e nomeada como primeira Chief Science Advocat e da mult inacional 3M. Em
sua primeira visit a ao país realizada na semana passada ela compart ilha o Índice Anual do Est ado da Ciência (St at e of Science
Index - SOSI), pesquisa mundial da 3M sobre a ciência no mundo e dados exclusivos sobre o brasileiro e sua relação com o
t ema.
Um dos papéis dela nessa função é o de t rabalhar para valorizar o ent usiasmo pela ciência: “Eu quero que as pessoas saibam
que você não precisa ser um gênio para ser cient ist a. Desejo que as pessoas compreendam como a ciência melhora a vida e
conduz as inovações em que confiamos a cada minut o t odo dia. E, finalment e, eu pret endo ser uma part e da solução que cria
uma nova geração de defensores da ciência".
Jayshree é formada em engenharia química pela Clarkson Universit y, de Nova York (EUA) e possui mais de 60 pat ent es por
variedade de inovações, além de fazer part e de um selet o grupo de invent ores da 3M.
Na opinião da PHD, a ciência pode resolver problemas: “Com a população mundial est imada em nove bilhões em 2050, t emos
uma série de desafios globais que precisarão ser resolvidos - a ciência será fundament al para enfrent á-los. Acredit o
firmement e que, se pudermos inspirar a próxima geração de cient ist as e ent usiast as da ciência a se dedicar à carreira
cient ífica, poderemos resolver muit os dos problemas que o nosso planet a enfrent a”.
Para Jayshree a ciência usada para o bem da humanidade est á ao nosso redor hoje, sempre foi import ant e e cont inuará a ser
assim para o avanço da sociedade.
A cient ist a ainda coment a sobre a realidade da ciência no Brasil. A pesquisa revela que os brasileiros apreciam a ciência mais
do que a maioria dos out ros países do mundo, t êm um grande desejo de aprender e t êm grandes expect at ivas em relação à
ciência. “Ver a import ância e o impact o da ciência para o bem no mundo é um primeiro passo import ant e para ajudar a
próxima geração a ver as oport unidades que a ciência pode proporcionar. Tenho cert eza de que, como o Brasil valoriza a
ciência, cont inuará a cont ribuir com ideias inovadoras para ajudar a resolver os desafios globais que t odos enfrent amos”,
afirma Jayshree.
So bre a 3M
Na 3M, aplicamos a ciência de forma colaborat iva para melhorar vidas diariament e. Com cerca de 91 mil funcionários
conect ados com client es em t odo o mundo e mais de 55 mil it ens de produt os inovadores para diferent es mercados, a 3M
at ingiu US$ 31,7 bilhões em vendas globais em 2017. No Brasil, o Grupo 3M cont a com cinco fábricas inst aladas no Est ado de
São Paulo, que compõem a 3M do Brasil, além das empresas 3M Manaus, inst alada no Amazonas e a Capit al Safet y, que opera
no Paraná. Em 2017, alcançou fat urament o brut o de R$ 3,8 bilhões no País, onde cont a com cerca de 3.400 funcionários.
Conheça nossas soluções criat ivas no sit e www.3M.com.br e cadast re-se para receber nossas not ícias em
ht t p://news.3m.com/pt -br.
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