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Maria da Cruz Barbosa (dona da Mazzulo Móveis)
está comemorando. Motivo: iF Design Award, o
mais conceituado e completo prêmio de design do
mundo, anunciou os premiados deste ano, entre
eles, Jader Almeida que celebra o prêmio pela

cadeira Etta. Integrada ao portfólio jaderalmeida
em 2020, a peça esbelta esbanja conforto e
sofisticação, além de utilizar materiais nobres em
sua confecção. Em São Luís a peça é comercializada
pela loja top da médica e empresária.

Prêmio
Para Jáder
Almeida

São Luís, 16 de abril de 2021. Sexta-feira O Estado do Maranhão

Pesquisa da Fiema
Uma pesquisa do Núcleo de Acesso

ao Crédito (NAC) da Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema)
revela que as exigências de garantias (reais,
avalista, fiança, caução), taxas de juros
elevadas e o processo burocrático são as
principais dificuldades apontadas por 74%
dos industriais que buscam empréstimo
para a realização de investimentos.

Outros impedimentos à obtenção do
empréstimo salientados na pesquisa foram
o registro no Serasa, SPC, exigência de
reciprocidade (aquisição de outros
produtos junto a instituição financeira),
prazos curtos e falta de certidões.

A pesquisa feita nos 12 primeiros dias
de abril, com a participação de indústrias
de todos os portes (41% microempresa;
41% pequeno porte; 14% médio porte e 3%
grande porte), revelou que 41% dos
empresários do setor industrial, no estado,
buscam empréstimo para a realização de
investimentos e 32% buscam para 
capital de giro.

Capital de giro
No assunto: a pesquisa também revelou

que 32% das necessidades dos industriais
no estado são para capital de giro, sendo
23% para longo prazo e 9% para curto
prazo.

O acesso ao crédito é uma das grandes
dificuldades dos empresários,
principalmente dos pequenos e médios. O
presidente da Fiema, Edilson Baldez das
Neves, reconhece o esforço do NAC e da
CNI em promover essa importante ligação
com os Bancos e oportunizar crédito aos
empresários em condições especiais!”,
destacou.

STF e holofotes
É perfeito o comentário de Tulio

Milman sobre a definição das pautas de
julgamento no STF. Segundo ele, sempre
foi política. A escolha do que é julgado
primeiro não passa apenas por critérios
técnicos, mas por avaliações subjetivas de
conveniência, relevância e urgência.

Quando um país navega nos mares
tranquilos da estabilidade democrática,
esse viés não tem repercussões tão amplas.

Hoje, no Brasil polarizado, qualquer
decisão pode ser analisada sob o viés
governo-oposição. E o STF não faz
qualquer esforço para fugir desse
paradigma. Ao contrário.

Embevecida pelas luzes dos holofotes,
boa parte dos ministros acrescenta aos
seus votos tintas nitidamente posicionadas
no quadro das discussões circunstanciais,
o que afasta a Suprema Corte da sua única
razão de existir: zelar pelos valores maiores
e perenes que inspiram o texto
constitucional.

Final feliz
Luciana de Sousa tem 21 anos e

trabalha como auxiliar de enfermagem no
Anil. Na semana passada, recebeu o aviso
de transferência de um pix de R$ 8,4 mil
para a sua conta, valor infinitamente
superior ao que recebe por mês como
salário.

Na hora, Luciana se deu conta de que
havia ali um engano.

No mesmo momento, no Renascença,
a professora universitária Mariana Furtado
levava um susto ao se dar conta que havia
feito a transferência para a conta errada.
Logo pensou nas eventuais dificuldades
que teria para reverter o engano. Nem
imaginava que, no Anil, a Luciana já
buscava um jeito de encontrá-la para
desfazer o erro. Foi tudo muito rápido. As
duas se falaram, Luciana foi até o banco,
mas não conseguiu realizar a operação
pelo caixa eletrônico, devido ao valor
elevado. Entrou na agência, esperou na fila
e em alguns minutos o dinheiro estava de
volta na conta de Mariana.

– Não era meu e nunca pensei em ficar
– conta Luciana.

– Foi um ato de grandeza – elogia
Mariana.
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RÁPIDAS

DAVE GROHL, músico
Sobre o seu documentário “What
Drives Us”, que será lançado em
30 de abril

Vacinas e filas
Depois que recebi a minha, com o registro da

segunda dose de CoronaVac, tive a certeza de que,
em 2021, o cartão-postal mais aguardado por quem

nos quer bem é a imagem de uma carteirinha de
vacinação preenchida. Uma amiga minha muito
querida que, desde o início do ano, está passando
temporada nos Estados Unidos, mandou boas notícias
para os amigos e a família há duas semanas. Ela, com
apenas 50 anos, já está vacinada.

Vacinas e filas...2
Desde a semana passada, a imunização em Nova York está
disponível para todos com mais de 16 anos. Depois de
aguardar sua vez na fila, pagou pela dose única da Janssen
um total de zero dólares – e com certeza foi vacinada antes
do que muitos milionários americanos mais jovens do que
ela. Isso porque o plano de vacinação no maior país
capitalista do mundo não obedece à regra do “vacina
pouca, meu braço primeiro”, mas a evidências científicas.

Vacinas e filas...3
Enquanto vacinas forem uma riqueza escassa, é preciso
definir prioridades de imunização a partir dos padrões da
disseminação da doença, levando em conta como a covid-
19 afeta a população e os grupos de pessoas mais
vulneráveis. Quase todos os países estão fazendo assim: é
sensato, é transparente, é justo, é decente. Mas o que são a
ciência, a ética e a transparência diante do acachapante
senso comum de que quanto mais compradores
disputando imunizantes no mercado internacional,
atropelando o Plano Nacional de Imunização e
embaralhando as regras, melhor vai ser para o país?

Vacinas e filas... 4
Com inacreditáveis 317 votos, a Câmara dos Deputados
aprovou na semana passada o projeto fura-filas que
autoriza empresas a entrarem na briga para comprar
vacinas – sem a exigência de iniciarem a vacinação própria
apenas depois que os grupos prioritários forem cobertos
pelo SUS. A discussão vai agora para o Senado. Com o
governo centralizando compras e organizando a fila, ficam
garantidos não só o acesso universal às vacinas, mas a
confiabilidade do processo todo: quem vende, quem
compra, quem fiscaliza.

Vacinas e filas... 5
Sabemos também exatamente de quem a sociedade deve
cobrar agilidade e eficiência. Não por acaso, do outro lado
do balcão, as grandes empresas farmacêuticas estão
comprometidas a vender suas vacinas apenas para
governos – e ainda assim não estão dando conta de atender
toda a demanda. Para empresários genuinamente
interessados em agilizar a vacinação, não faltam
oportunidades para arregaçar as mangas e ajudar de outras
formas. O grupo Unidos pela Vacina, lançado na semana
passada, é um bom exemplo.

PDF Maranhão
O Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do
Maranhão (PDF Maranhão), fechou o primeiro trimestre
deste ano com aumento de 30% na indicação de
fornecedores para empresas, em relação ao mesmo
período de 2020. Em todo o ano passado, o PDF atendeu
256 solicitações de indicação de fornecedores pedidas por
suas empresas Mantenedoras, Apoiadoras e outras
empresas cadastradas no programa. De janeiro a março
foram 30 solicitações. Já nos três primeiros meses de 2021
chegaram 45 solicitações de indicações de fornecedores.

PDF Maranhão...2
Segundo o coordenador do programa, Carlos Jorge
Taborda, a empresa que solicita fornecedores junto ao PDF
recebe as indicações num prazo máximo de até cinco dias.
Os serviços mais procurados no primeiro trimestre de 2021
foram venda de equipamentos de proteção individual
(EPIs), confecção de fardamentos e locação de veículos.
Nesse mesmo período de 2020, os pedidos foram para
empresas produtoras e/ou fornecedoras de EPIs, álcool em
gel, máscaras, serviços de dedetização e higienização,
material de limpeza e cestas básicas, caracterizando as
demandas do início da pandemia da covid-19. O programa
é gerido pela Fiema em parceria comSEINC.

Para escrever na pedra:
“Não faças aos outros o que queres que te façam; os gostos
deles podem ser diferentes dos teus”. De Bernard Shaw.

O volume de receitas do setor
de serviços cresceu 3,7% em
fevereiro deste ano, o que levou a
Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC) a revisar a
expectativa de crescimento do
setor em 2021 para 4,2%.

No mês anterior, a entidade
havia projetado essa expectativa
em 3,4%, diante de uma resposta
baixa em janeiro. A análise tem
como base os dados da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS) de
fevereiro, divulgada ontem pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

A juíza coordenadora do Núcleo
de Registro Civil de Nascimento da
Corregedoria Geral da Justiça do
Maranhão, Jaqueline Reis Caracas,
foi expositora, na tarde de ontem,
no Seminário do Pacto Nacional
pela Primeira Infância – Região
Nordeste.

No capítulo: o evento é
promovido pelo Conselho Nacional

de Justiça (CNJ), em parceria com
o Poder Judiciário de Pernambuco.
E segue até hoje, em formato
virtual, com o objetivo é
sensibilizar os profissionais do
Sistema de Justiça da Região
Nordeste sobre a importância do
Marco Legal da Primeira Infância.

Quase 24 mil brasileiros já
recorreram à Justiça do Trabalho
em ações relacionadas à pandemia
do coronavírus. Segundo
levantamento do Tribunal
Superior do Trabalho, desde o ano
passado até o mês de março deste
ano, foram registradas 23.938
ações trabalhistas nas Varas do
Trabalho com o assunto Covid-19.

O relatório 2021 sobre mídias
sociais, elaborado pelo Pew
Research Center, revela pouco ou
nenhum crescimento da
utilização da maioria das
plataformas. As exceções são o
YouTube e o Reddit, comunidade
de fóruns na qual se pode votar
no conteúdo, que ganharam
quantidades razoáveis de

usuários nos últimos 12 meses.

Um desinfetante não tóxico aos
seres humanos destinado à
inativação do vírus SARS-CoV-2
(covid-19), em ambientes e locais
públicos, será lançado, em breve,
pela Ambiem Indústria e Comércio
Ltda., empresa sediada em Lauro
de Freitas (BA). O produto é
produzido a partir micro-
organismos probióticos associados
a ingredientes naturais.

Tem mais: a Ambiem foi
selecionada, em 2020, no Edital de
Apoio à Inovação para Combate ao
Novo Coronavírus, lançado pelo
Banco do Nordeste por meio do
Fundo de Desenvolvimento
Econômico, Científico e
Tecnológico e de Inovação
(Fundeci).

O objetivo é fomentar o
desenvolvimento de soluções que
contribuam para pesquisa e
inovação no combate à doença e
aos seus efeitos sobre o sistema
de saúde, do bem-estar social e
produtivo.

Pandemia congela negociações para versão
brasileira do musical  “Moulin Rouge”
Musical que chegou à Broadway em 2019,
“Moulin Rouge – O Musical” contava com
duas produtoras na disputa pelos direitos
de adaptação no Brasil. A falta de
perspectiva para controle da pandemia do
Coronavírus congelou as negociações e a
disputa pelos direitos de adaptação. Fontes
dentro das duas produtoras avisaram que
ambas devem sair da disputa pelo direito
de trazer ao país a história de um escritor
boêmio que se apaixona por uma cortesã na
França do século XIX. A obra toma como
base o filme homônimo lançado em 2001 e
estrelado por Nicole Kidman e Ewan
McGregor, responsável por revitalizar os
musicais no cinema norte americano. 
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“Esse filme é minha
carta de amor a cada
músico que já entrou
em uma velha van
com seus amigos e
deixou tudo para trás
pela simples
recompensa de tocar
música”

SOLENIDADE de entrega ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo presidente da Associação
Nacional dos Desembargadores, o maranhense Marcelo Buhatem, a Medalha ANDES, criada no ano
passado e que é a mais alta condecoração daquela instituição


