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AÇÕES DO SISTEMA FIEG
PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19

A pandemia da Covid-19 tem mobilizado a sociedade mundial e oca-
sionado mudança notável de hábitos e da rotina social. No Brasil e em 
Goiás, não está sendo diferente. Imediatamente após as determinações 
governamentais e as Orientações da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o Sistema FIEG mobilizou-se para a tomada de ações necessá-
rias e recomendações institucionais aos colaboradores, indústrias e seus 
trabalhadores e à sociedade em geral.

O isolamento social, se por um lado, tem sido o meio mais recomendá-
vel para se conter a propagação do coronavírus, por outro, vem gerando 
impactos significativos nas relações de trabalho e na economia. 

O Sistema Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por meio de 
suas entidades FIEG, SESI, SENAI, IEL e ICQ Brasil, cumprindo sua missão 
institucional, continua, nesse período de enfrentamento da pandemia, 
atuante na defesa dos interesses das indústrias e de seus trabalhadores. 

Nosso quadro de colaboradores, conforme as determinações legais, 
cumpre jornada em regime home office; nossos docentes continuam 
lecionando a distância e transmitindo conhecimento a milhares de alu-
nos e trabalhadores; enfermeiros, médicos e outros profissionais da 
saúde mantêm atendimento às industriais pertencentes às cadeias de 
alimentação e de medicamento, de funcionamento essencial; nossos 
professores de educação física levam, por via remota, ginástica laboral 
para milhares de trabalhadores; os Institutos de Alimentos e Automação 
permanecem atuando em parceria com a indústria em ensaios, testes de 
qualidade e desenvolvimento de novas tecnologias para enfrentamento 
da pandemia. 

Por essas e mais outras ações, o Sistema FIEG se faz preparado para 
o enfrentamento desta pandemia, garantindo a defesa dos interesses 
das indústrias e de seus trabalhadores e, ainda, tornando o processo de 
retomada das atividades, que esperamos seja breve, muito mais seguro 
e menos impactante para nossa classe. 
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AÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

O SESI proporciona uma série de atividades em saúde e segurança do 
trabalho para auxiliar as empresas e trabalhadores no combate e pre-
venção à pandemia da Covid-19.

01. Intervenções educativas no ambiente de trabalho: 

Por meio de uma ação educativa, lúdica e divertida, dois persona-
gens, um representando o coronavírus e o outro que é um enfer-
meiro, abordam os trabalhadores ensinando questões de limpeza, 
assepsia, comportamento e condutas apropriadas para a preven-
ção desta pandemia. A ação é rápida e não gera aglomeração de 
pessoas.

02. Palestras educativas sobre prevenção à Covid-19:

O SESI atua por meio de palestras com enfermeiros levando às in-
dústrias e seus trabalhadores mais informação sobre o coronaví-
rus, sua forma de prevenção e como agir em caso de suspeita. Esta 
ação pode ocorrer presencialmente ou virtualmente, para evitar 
aglomerações.

03. Oficina de higiene e assepsia:

Trata-se de uma atividade prática na qual o SESI leva aos trabalha-
dores informações relevantes para a prevenção da pandemia, como 
lavar corretamente as mãos e os cuidados ao tossir e espirrar.

04. Cursos de educação a distância em saúde e segurança do trabalho:

O SESI disponibiliza em seu portal EaD, especificamente para este 
período, uma série de cursos 100% gratuitos com informações refe-
rentes à saúde e segurança do trabalho.

05. Curso EaD para gestores das empresas com foco na prevenção ao 
Coronavírus:

Visando orientar profissionais de recursos humanos, gestores e pro-
prietários de empresas, o SESI pode ofertar curso a distância, minis-
trado por médico e enfermeiro, na qual leva às empresas a conduta 
adequada para o combate e prevenção à pandemia.
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06. Orientação virtualizada na execução de Atividades Físicas: 

Com o objetivo de promover a saúde do trabalhador e até visando 
aumentar sua imunidade como medida preventiva contra o coro-
navírus, os profissionais de educação física do SESI atuam remota-
mente com vídeos com exercícios físicos que podem ser feitos na 
empresa ou em casa com materiais simples como cadeiras, garrafas 
d’água, por exemplo.

07. Ginástica Laboral Virtual:

O SESI ministra aulas virtuais da tradicional ginástica laboral. Por 
meio da internet um profissional de educação física instrui aos par-
ticipantes as melhores condutas de alongamento, fortalecimento 
muscular e relaxamento, visando evitar doenças osteomusculares. 
Além da prática física, também são disseminadas dicas de saúde 
sobre a prevenção à pandemia.

08. Guia Orientativo para a Indústria para o Enfrentamento da 
Covid-19:

Elaborado por médico do trabalho e infectologista do SESI/DN, o 
Guia pode ser disponibilizado às indústrias. O documento traz para 
as empresas orientações técnicas e protocolos de atuação que con-
templam a sintomatologia e casos suspeitos, modo de transmissão, 
período de incubação, principais dúvidas, o que fazer em casos 
suspeitos, como criar um plano de contingenciamento da empresa, 
passo a passo para preparar seu ambiente de trabalho, tabela de 
classificação de risco de exposição e referências técnicas.

09. Campanha de imunização contra a gripe sazonal e H1N1:

Esta medida preventiva contra a gripe também é um importante 
apoio no diagnóstico correto do coronavírus, uma vez que ambas 
enfermidades possuem sintomas semelhantes. A campanha abran-
ge a força de trabalho das indústrias com a vacina quadrivalente.

10. Triagem e orientação de saúde aos trabalhadores por meio da 
saúde ocupacional:

Durante os exames ocupacionais, a equipe de saúde ocupacional 
do SESI realiza uma triagem que pode evidenciar se o trabalhador 
apresenta sintomas da Covid-19 e ainda faz orientações sobre o 
assunto.
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11. Atendimento in company com médico e enfermeiro:

O atendimento presencial de médico e enfermeiro permite diagnos-
ticar na empresa casos suspeitos e ainda orientar sobre os procedi-
mentos adequados em cada caso.

12. Consultoria em saúde com foco na prevenção à Covid-19:

Enfermeiro ou médico visita a indústria e juntamente com o respon-
sável pela empresa diagnosticam os principais pontos de atenção, 
como: locais em que há aglomeração de pessoas, protocolos de 
limpeza, condições de relacionamento entre os trabalhadores, etc. 
A partir daí geram um plano de ação para o combate à pandemia.

13. Orientações durante a ginástica laboral:

Durante a ginástica laboral presencial, o profissional do SESI, além 
de ministrar a prática física, ainda passa dicas de saúde sobre a 
prevenção ao coronavírus, tornando-se um importante canal de co-
municação e influência da classe trabalhadora.

14. Distribuição de panfletos e de vídeos sobre coronavírus:

O SESI atua também gerando informação qualificada para a indús-
tria e seus trabalhadores por meio de vídeos explicativos e panfletos.
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AÇÕES EDUCACIONAIS E DE ATENDIMENTO À 
INDÚSTRIA E SEUS TRABALHADORES

01. Suspensão no atendimento presencial:

Suspensão no atendimento pre-
sencial das Unidades Escolares e 
Faculdades pelo prazo necessário 
e de acordo com as determinações 
do Governo do Estado de Goiás, 
evitando circulação e aglomera-
ções de pessoas. O atendimento 
está sendo realizado virtualmente 
por meio de canais de comunica-
ção disponibilizados.

02. Suspensão das aulas presenciais nas escolas:

Suspensão das aulas presenciais em todas as unidades escolares do 
SESI e SENAI no período recomendado pelo Governo do Estado. 
A medida é necessária para minimizar o risco de disseminação do 
coronavírus (Covid-19).

03. Suspensão dos principais eventos:

Frente à possibilidade de aumento de casos de contaminação pelo 
coronavírus, causador da Covid-19, o Sistema Federação das Indús-
trias do Estado de Goiás adiou/cancelou a realização dos principais 
eventos e formaturas previstos para as próximas semanas.

04. Disponibilização de cursos EaD:

O SESI e o SENAI disponibilizaram mais de 50 cursos em Iniciação 
e Aperfeiçoamento Profissional ofertados a distância e de forma 
gratuita a todos os interessados. Acesso: www.senaigo.com.br/ead

05. Estruturação de ambiente On-line SENAI:

Estruturação/disponibilização de plataforma On-line para continui-
dade das aulas iniciadas das modalidades presenciais e nos cursos 
técnicos, graduação e pós-graduação com objetivo de não perder 
o vínculo com alunos/empresas e com a continuidade das práticas 
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educacionais. 

Ampliou-se o uso de Tecnologias para mediar as aulas, Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA) no Moodle do SENAI para cursos 
que são presenciais; utilização do Google Classroom para gestão 
das atividades dos Docentes e Instrutores; realização de “lives” no 
Facebook, Instagram, Zoom, YouTube, WhatsApp e outras ferra-
mentas, inclusive o Meu SENAI (https://meusenai.senai.br).

06. Apoio na fabricação de máscaras para a saúde

O SENAI Goiás, por meio de seus laboratórios de corte e costura 
das Unidades Escolares, está confeccionando máscaras utilizadas 
pelos profissionais da saúde do Estado de Goiás, considerando a 
escassez e a indisponibilidade havida junto aos fornecedores.
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07. Atendimento visando à não paralisação das indústrias pertencen-
tes à cadeia de abastecimento

Update diário de boas práticas de contingenciamento com toda a 
rede de gestores das Unidades SESI e SENAI, visando manter apoio 
às atividades industriais ligadas à cadeia básica de abastecimento 
da população. Toda a equipe atuando em trabalho remoto, por re-
des sociais, celular, WhatsApp, Skype, Teams, Google e outras, de 
modo a manter a total disponibilidade para atendimento às indús-
trias que estão em operação.

08. Orientação aos alunos, pais e responsáveis

Antes da suspensão das aulas, foram realizadas palestras no am-
biente escolar para conscientizar a todos quanto a riscos, preven-
ções e preservação dos amigos, parentes e familiares, em caso de 
ocorrência de sintomas. 

Os alunos aprenderam como orientar seus familiares, manter distân-
cia quando for conversar com pessoas, principalmente com idosos; 
como lavar as mãos de forma correta, garantindo pelo menos os 20 
segundos de lavagem recomendados.

09. Alinhamento com os órgãos oficiais regionais

Alinhamento diário com as orientações publicadas pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) e pela Superintendência Regional do 
Trabalho em Goiás (SRTE/GO) para garantir o correto cumprimento 
das obrigações de regularização da Aprendizagem Industrial Bá-
sica, bem como com o Conselho Estadual de Educação de Goiás 
(CEE/GO) e Ministério da Educação, para o correto cumprimento 
das determinações educacionais.

10. Sensibilização da comunidade que se relaciona com o SESI e 
SENAI

Unidades trabalharam com sensibilização dos alunos neste mo-
mento de enfrentamento da Covid-19, visitando as turmas, orien-
tando-os a estender as práticas para suas casas, visando alcançar 
familiares, amigos e vizinhos, além da divulgação por todas as redes 
sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp (encaminhamento em to-
dos os grupos de alunos e funcionários).
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11. Participação do Grand Prix “Virtual” promovido pelo SENAI DN

As Unidades dos SENAI de Goiás estão participando do Grand Prix 
“Virtual”, que realiza uma maratona de inovação aberta onde equi-
pes multidisciplinares, chamadas de escuderias, criam, desenvolvem 
e prototipam soluções inovadoras para desafios reais de indústrias 
e da sociedade. 

Nos próximos 20 dias, Docentes e Estudantes do SENAI Goiás par-
ticiparão do torneio com foco em três grandes temas: 1 - Como 
estudar ou não diminuir o ritmo dos estudos enquanto passamos 
por uma pandemia?; 2 - Como ter uma indústria sem contamina-
ção e sem perder sua produtividade no período de uma pandemia?; 
3 - Como manter a mente saudável, enquanto passamos por uma 
pandemia?.

12. Realização de aulas pela via remota

Com a suspensão das aulas presenciais, em virtude da necessidade 
do controle da disseminação do Coronavírus (Covid-19), as equipes 
pedagógicas mobilizaram-se e criaram iniciativas para dar anda-
mento às aulas, por meio de atividades remotas.

Para que o contato da Unidade Escolar com os alunos e suas famí-
lias fosse de proximidade, cuidado e empatia, nesse momento com-
plexo, as escolas do SESI e do SENAI Goiás, localizadas na capital 
e no interior, mobilizaram-se e construíram um plano pedagógico 
estruturado, tendo como foco o atendimento personalizado, de for-
ma humana e integral a todos os alunos.

Com a colaboração de toda a equipe de gestão, pedagógica e do-
cente, ações, estratégias e meios foram criadas para que as ativi-
dades fossem executadas remotamente, objetivando a personali-
zação do ensino e atendimento às necessidades pontuais de cada 
modalidade, no propósito de que, por meio dessas novas alterna-
tivas de ensinar e aprender, pudéssemos todos crescer com essa 
experiência. 

13. Utilização de ferramentas para estudos a distância:

Para viabilizar o acesso ao aluno e a continuidade dos estudos pela 
via remota, o SESI investiu em ferramentas on-line que tornam vi-
ável a aproximação entre professor e aluno, mesmo que distantes 
fisicamente. 

Foram produzidos tutoriais referentes à utilização das ferramentas 
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disponíveis, objetivando facilitar o acesso dos alunos e familiares no 
Portal SESI Educação e Plataforma LMS, bem como para auxiliar os 
professores nas atividades remotas. 

O Portal SESI Educação tem sido utilizado para postagem de ativi-
dades, elaboração de revisão, acesso ao material didático SOMOS 
Educação, Reconhecimento de Saberes/EJA, dentre outros com-
plementares (textos, vídeos e apresentações).

Por meio de aulas virtuais, professores de todas as modalidades 
educacionais mobilizam-se e produzem videoaulas com conteúdos 
e orientações, além de realizarem webconferências e transmissões 
ao vivo nas redes sociais, para trocas e interações com os alunos. 



12

O uso da Plataforma de Aprendizagem Adaptativa (Geekie Lab) 
oferece conteúdos alinhados às necessidades de cada aluno, sendo 
utilizada no Ensino Médio (Regular e EJA).

Como estratégia de estímulo aos alunos em todas as plataformas 
de divulgação, são realizadas publicações de comunicados sema-
nais. As redes sociais são utilizadas como instrumento de aproxima-
ção e divulgação de informações para pais e alunos.

Para o acompanhamento do processo pedagógico, há a realização 
semanal de reuniões virtuais com a equipe gestora e pedagógica 
para o acompanhamento e monitoramento das ações, nas Escolas 
SESI. 
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14. Quarentena para livros devolvidos:

A equipe de bibliotecários (as) do SESI e SENAI Goiás desenvolve 
orientações sobre a devolução/recebimento do acervo bibliográfico 
(livros) durante o retorno das atividades. Para o processo de rece-
bimento dos livros, foi criado um protocolo de quarentena e higie-
nização, evitando a contaminação do responsável pelo manuseio e 
também do acervo da biblioteca.

15. Continuidade das ações dos Serviços de Tecnologia e Inovação

As atividades dos institutos SENAI de Tecnologia e Inovação não 
tiveram suas atividades interrompidas. Os profissionais continu-
am atuando em apoio às indústrias da cadeia básica de abasteci-
mento da população. Os laboratórios de microbiologia e análises 
físico-químicas estão realizando ensaios e análises de amostras e 
desenvolvendo métodos de trabalho a distância para os projetos 
em andamento. Os Institutos de Automação continuam com suas 
atividades estratégicas de apoio tecnológico às indústrias. 
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AÇÕES DIRECIONADAS AOS COLABORADORES 
DO SISTEMA FIEG

Todos os colaboradores do Sistema FIEG, pela sua natureza, atuam em 
prol da indústria e de seus trabalhadores. A preocupação com sua inte-
gridade, proteção e saúde, além de ser uma prioridade de nossas Insti-
tuições, é fator elementar para garantir, neste período de enfrentamento 
da Covid-19, a continuidade dos trabalhos essenciais e o atendimento à 
cadeia industrial, que não pode ter suas atividades interrompidas. Para 
tanto, foram adotadas medidas de proteção de nossos colaboradores e 
de continuidade das atividades. 

01. Trabalho em home office:

Quase a totalidade de nosso quadro de pessoal foi direcionada para 
o trabalho em casa, observando as determinações governamentais 
de isolamento social e consequente redução das possibilidades de 
propagação do coronavírus. 

Os colaboradores continuam produzindo e atendendo às demandas 
das instituições, garantindo que a prestação de serviços à indústria 
e ao trabalhador da indústria tenha o menor impacto possível nesta 
fase de enfrentamento;

02. Orientações e recomendações constantes para os cuidados a se-
rem tomados:

As lideranças das Entidades atuam 
de forma ativa perante seus colabo-
radores, orientando e interferindo 
nas práticas recomendadas para o 
enfrentamento da Covid-19. Circu-
lares, vídeos orientativos, banners, 
panfletos, publicações em redes 
sociais e divulgações em WhatsApp 
são ações constantes desde o início 
da propagação da doença. A inten-
ção é a atuação responsável na ga-
rantia de saúde dos colaboradores 
e seus familiares, tanto no ambiente 
de trabalho quanto em casa. 
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03. Intensificação das medidas de prevenção 

Além das orientações amplamente divulgadas, foram aprimorados 
os cuidados com higiene e assepsia dos locais de trabalho. Foi ga-
rantido o abastecimento de álcool em gel 70%, desinfetantes e sa-
bão. Para os colaboradores que precisam comparecer ao local de 
trabalho, foram tomadas todas as medidas preventivas, evitando 
aglomerações, mantendo distanciamento recomendado e elaboran-
do-se escalas de trabalho reduzidas. 

04. Estabelecimento de protocolos em caso de suspeita de 
contaminação:

Os colaboradores são orientados a seguirem, conforme as previsões 
governamentais, protocolos e precauções em casos de suspeita de 
contaminação. As orientações vão deste a tomada das primeiras 
medidas até as orientações de isolamento, tratamento clínico e cui-
dados a serem tomados em casa. 

05. Recomendações e Orientações institucionais à sociedade em geral

Providências institucionais foram tomadas de imediato, em con-
junto com aquelas orientações dos órgãos oficiais e Governo para 
minimizar a propagação do vírus. O SESI e SENAI distribuíram nas 
escolas, vizinhanças e sociedade em geral 150 mil panfletos, 200 
cartazes e 50 banners com dicas de como se prevenir da Covid-19.

06. Liberação do trabalho ou encaminhamento para o trabalho remo-
to para pessoas pertencentes ao grupo de risco da Covid-19.

Colaboradores gestantes, idosos, portadores de imunodeficiência 
por qualquer motivo, diabéticos foram priorizados na dispensa do 
labor presencial, evitando a exposição desses grupos à possível 
contaminação pelo coronavírus. 

07. Cuidados e orientações para o trabalho home office

Com o atual momento, o trabalho em casa precisou ser adotado como 
medida necessária e emergencial, contribuindo para o isolamento 
social. Todavia, cuidados e cautelas são importantes para a manu-
tenção de um ambiente seguro e saudável. Nesse sentido, o Sistema 
FIEG tem atuado ostensivamente na orientação de seus colaborado-
res quanto a postura, jornada, pausas e boas práticas do trabalho em 
casa visando à saúde e segurança durante a jornada laboral.
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AÇÕES INSTITUCIONAIS DA FIEG

01. Celebração de Convenções Coletivas de Trabalho emergenciais 
diante de crise pandêmica:

Diante das medidas tomadas pelo Governo Estadual para enfren-
tamento da crise pandêmica causada pelo coronavírus (Covid-19), 
Sindicatos das Indústrias mobilizam suas bases e firmam Conven-
ções Coletivas de Trabalho emergenciais e temporárias com os Sin-
dicatos dos Trabalhadores de cada setor. O objetivo é minimizar as 
consequências e, principalmente, defender o emprego e a renda do 
trabalhador.

02. Recomendações e atuações da FIEG junto ao Governo do Estado:

Por entender como necessárias as restrições, porém atento às 
consequências drásticas sobre a nossa economia, o presidente da 
FIEG, Sandro Mabel, recomendou ao Governo do Estado a adoção 
de medidas compensatórias destinadas a amenizar os impactos nas 
indústrias nessa travessia de dificuldades e que podem refletir na 
economia do Estado e na vida da sociedade em geral, devido a uma 
possível onda de baixa produtividade e consequente desemprego.

• Parcelamento do saldo devedor do ICMS normal dos meses de 
março, abril, maio, junho e julho em valores a serem pagos junto 
com o ICMS normal dos meses de agosto, setembro, outubro, no-
vembro, dezembro/2020, janeiro, fevereiro, março, abril e maio 
do ano que vem. 

• Incremento substancial do volume de crédito oferecido pela GOI-
ÁSFOMENTO e pelo BANCO DO POVO para os micro e peque-
nos empreendedores, especialmente facilitando as exigências e 
garantias;

• Postergação do início do Protege; 

• Acuidade e reservas na lavratura de autos de infração tributários 
estaduais relativos aos setores mais atingidos pela crise;

• Termo de Ajuste de Conduta entre empresários goianos e De-
legacia do Trabalho, com aval do Governo Estadual, para flexi-
bilizar exigências e garantir segurança jurídica no uso do Home 
Office, férias coletivas e jornadas intercaladas; 

• Criação, por Decreto Estadual, de um Comitê Misto ou “Gabinete 
de Crise Interinstitucional”, para propositura de ações e acompa-
nhamento da crise. Mesmo com a suspensão de suas atividades, 
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a Gerência Sindical da FIEG, por determinação do presidente 
Sandro Mabel, elaborou uma série de documentos destinados a 
dar suporte aos sindicatos industriais na comunicação com as 
empresas e na adoção de medidas que ofereçam segurança jurí-
dica nas relações trabalhistas.

03. Orientação e apoio às Indústrias no enfrentamento à Covid-19, 
com o oferecimento de suporte jurídico e operacional, dentre eles:

• Cartilha sobre a Covid-19, contendo Perguntas & Respostas do 
setor empresarial com o objetivo de esclarecer e mapear as me-
didas que podem ser tomadas pelos empregadores. 

• Proposta de Comunicados a serem enviados as indústrias, em 
virtude dos questionamentos sobre o funcionamento ou parali-
sação das indústrias diante dos decretos publicados pelo Gover-
no do Estado. 

• Proposta de Convenção Coletiva Emergencial ou aditivo Coletivo 
Emergencial com prazo determinado com cláusulas a serem ne-
gociadas com os Sindicatos Laborais, no sentido de trazer segu-
rança jurídica para as partes (empregador e empregado). 

• Informativo com medidas que podem ser implantadas pelas in-
dústrias por meio de acordo individual com seus empregados 
para amenizar prejuízos causados pela pandemia.

04. Constituição do Comitê de Gerenciamento de Ações em face da 
Covid-19

Foi constituído um comitê multidisciplinar, envolvendo dirigentes 
das Instituições, assessorados pelos gestores das áreas fim e meio 
do SESI e do SENAI, com o objetivo precípuo de propor, discutir e 
implantar medidas de enfrentamento à Covid-19. Referido comitê 
tem a responsabilidade de conter a propagação do coronavírus e 
garantir às indústrias todo o suporte necessário para o funciona-
mento e enfrentamento desta pandemia. 



18

fieg.com.br


