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EQUIPE DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) DA FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DO CEARÁ (FIEC) REALIZA TRABALHO CONTÍNUO 
PARA PRESERVAR O BEM-ESTAR DO COLABORADOR

Manuela Serpa
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C uidar da saúde física, mental e profis-
sional do colaborador é tarefa compar-
tilhada e levada à sério pela Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará 

(FIEC). Por meio de um trabalho aprimorado 
continuamente, a Gerência de Recursos Humanos 
da FIEC tem um programa dividido em vertentes 
que resulta na qualidade de vida e no bem-estar 
dos colaboradores, e engloba ações, práticas e 
projetos do RH, voltados para a gestão de pessoas 
de toda a FIEC, é o ‘RH com você’.

O Programa RH com você, que foi implantado 
em 2020, na gestão do presidente Ricardo Ca-
valcante, compreende diversas vertentes, uma 
delas é a Cuidarh, que enquadra os projetos: 
‘ESocial’, ‘Tempo de Cuidar’, ‘Projeto Acolher’, 
‘Projeto Além das Grades’ e o ‘Cuidando para ser 
Cuidado’. Este último, conduzido pela equipe de 
Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

“Uma equipe multidisciplinar, que busca criar 
conjuntos de ações abrangentes e que envolvam 
as áreas assistenciais de Saúde Ocupacional e Se-
gurança do Trabalho, Benefícios e Qualidade de 
Vida, com foco na atuação, predominantemente, 
em atenção primária, mitigando riscos institucio-
nais e garantindo um ambiente de trabalho sau-
dável”, explica o gerente de Recursos Humanos 
da FIEC, Cleiton Oliveira, sobre o Núcleo de SST.

Composto por três profissionais, dois técni-
cos de Segurança do Trabalho, Ítalo Lopes e  An-
dré Barros, e pela assistente administrativa com 
foco em SST, Elissandra Lúcia da Silva o time é 

responsável por realizar a gestão de processos e 
instruções de trabalho integrados.

“Realizamos nossas ações, por meio do inves-
timento na percepção e integração dos colabo-
radores, seguindo os princípios de desenvolvi-
mento sustentável e de responsabilidade social 
do Sistema FIEC, contribuindo para o desen-
volvimento socioeconômico e ambiental, pro-
movendo a saúde e a segurança dos nossos 
funcionários e de seus prestadores de serviços, 
fornecedores e usuários”, ressalta André Barros.

Elissandra Lucia da Silva, assistente administrativa

André Luis da Silva, técnico de Segurança do Trabalho
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De acordo com Ítalo Lopes, o ‘Cuidando para 
ser Cuidado’ desenvolve ações que vão além do 
ambiente laboral. “São desenvolvidas as ações de 
acompanhamento dos indicadores de Covid-19 
e, consequentemente, o apoio aos colaborado-
res que testam positivo para a doença. Tam-
bém organizamos ações de prevenção, como o 
Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro 
Azul, campanhas de vacinação contra a influen-
za H1N1, tétano e hepatite, além da gestão de to-
dos os processos inerentes à saúde ocupacional e 
segurança dos nossos contratados, como gestões 
de CIPA, de EPIs, de Brigada, de ASO, de Progra-
mas Legais PPRA e PCMSO, além de diferentes 
outras atividades.

Em 2021, por exemplo, foram promovidas di-
versas intervenções. A entrega dos Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPIs) ganhou des-
taque. “O recebimento dos nossos EPIs foi de 
grande importância. Ficamos mais confortáveis 
e seguros,  podendo evitar riscos físicos para 
nós, instrutores. Atuamos em diversas áreas di-
ferentes, porém, vale ressaltar que as normas de 
segurança devem ser cumpridas com o auxílio 
de EPIs,” reforça o instrutor de Nível Médio do 
SENAI Maracanaú, Antônio Jailson Ferreira.

Já para o assistente administrativo da Gerên-
cia de Suprimentos do Sistema, Adolfo Pereira, 
os integrantes da equipe de SST da FIEC me-

recem nota máxima. “Fazendo uma avaliação 
prévia, eu daria um 10, numa escala de 0 a 10. 
No meu ponto de vista, o SST tem profissionais 
dinâmicos, atuantes, e bem presentes na área em 
que atuam, sempre dando a atenção e a antecipa-
ção diante dos possíveis problemas relacionados 
à Segurança do Trabalho,” enfatizou.

Para a FIEC, cuidar do colaborador e favo-
recer o bem-estar de todos é fundamental na 
construção de um ambiente mais propício ao 
desenvolvimento inovador que tanto almejamos 
à nossa indústria.

Ítalo Lopes, técnico de segurança do trabalho Adolfo Pereira, assistente administrativo da GESUP

Antônio Jailson, instrutor de nível médio do 
SENAI Maracanaú
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