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Escolha seu curso e 
capacite-se com os 
melhores do 
mercado.

@senaiceara
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ricardo Cavalcante
Presidente da FIEC

Nós não teríamos feito 
tudo o que fizemos, 
tantas entregas e 
doações, se não fosse 
o espírito de união, e 
a crença no coletivo, 
contagiados pela 
energia solidária que 
nos move”

Juntos por um 
novo amanhã

O exercício da presidência 
no Sistema FIEC tem for-
talecido em mim a consci-
ência do valor coletivo das 

ideias, da força propulsora creditada 
no outro e da união de sentimentos 
que se tornam nosso legado.

Vivemos tempos difíceis. Mas é 
exatamente em momentos assim que 
descobrimos o quanto somos capazes 
de ir além, fazer mais e melhor. Diante 
do caos experimentado, pude perce-
ber, com clareza, a inovação como um 
processo social, fruto não da mente 
privilegiada de um ser isolado, mas do 
esforço plural de diferentes pessoas, 
da confluência de múltiplas inteligên-
cias, do trabalho conjunto de mãos 
e cérebros unidos em torno de um 
propósito comum.

Hoje, contemplamos os resultados 
alcançados pela equipe de colaborado-
res do Sistema FIEC, que fez do medo 
do desconhecido a maior força para 
lutar, com sabedoria e de forma vo-
luntária; da dúvida sobre o amanhã, 
uma certeza sobre a necessidade de 
realizar o hoje; das dificuldades enfren-
tadas, uma oportunidade de afirmar 
a cidadania. Eu me sinto privilegiado 

por liderar e contar com cada um dos 
membros da FIEC nessa caminhada 
em busca do cumprimento da nossa 
missão institucional.

Sou grato às empresas de todo o 
Estado do Ceará e, especialmente, aos 
empresários, verdadeiros gigantes do 
nosso dia a dia. À parceria das insti-
tuições classistas que se aliaram a nós 
nessa cruzada em defesa da vida. Aos 
Governos estadual e municipal, que 
nos ouviram e partilharam conosco a 
difícil tarefa de construir alternativas 
possíveis e soluções viáveis para a 
sustentação da capacidade competi-
tiva do Ceará.

Nós não teríamos feito tudo o que 
fizemos, tantas entregas e doações,  
se não fosse o espírito de união e a 
crença no coletivo, contagiados pela 
energia solidária que nos move. Ain-
da há muito o que fazer. Precisamos 
estar ao lado dos nossos industriais, 
orientando-os para uma retomada 
segura e consistente, que respeite os 
protocolos de conduta e convivência. 
Certamente faremos mais esta tarefa, 
isso a múltiplas mãos.

Que sigamos juntos rumo ao 
novo amanhã!
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EDITORIAL

Paulo Nóbrega
Gerente de Comunicação da FIEC

Descobrir os melhores 
caminhos, o 'Norte', 
a saída para o que 
se apresenta, virou 
uma urgente missão 
de sobrevivência”

Novos cenários, 
um novo mundo

A retomada das atividades 
nos impõe um duro en-
contro: uma realidade 
completamente nova 

confrontada com um novo mundo.
Relações pessoais, profissionais, 

preocupações, desafios, nada é, nem 
será como antes. O momento é de 
reconstrução, realinhamento, rein-
venção. Descobrir o melhor caminho, 
um "Norte", uma saída para o que se 
apresenta, virou uma urgente mis-
são de sobrevivência. Emergencial 
e desafiadora.

Para onde vamos e como pode-
remos ir com sucesso são pergun-
tas valiosas no momento. Temos 
que encontrar as respostas, todos 
nós. E é nesta tarefa que a FIEC tem 
se dedicado.

O primeiro passo foi readequar, 
de imediato, a nossa produção para 
disponibilizar entregas empenhadas 
no combate ao Coronavírus. Aqui 
vale o reconhecimento ao incrível 
trabalho dos colaboradores, que do-
aram tempo, energia, compromis-
so e solidariedade à execução dess 
honrosa contribuição. Ao mesmo 
tempo, a Federação se pôs a pensar 
sobre os novos cenários. Para isso, 
sob a liderança do Presidente Ricar-

do Cavalcante, contamos com duas 
forças imprescindíveis, sempre va-
lorizadas pela instituição: inteligên-
cia criativa e equipe comprometida 
e qualificada.

A FIEC trabalhou ativamente na 
construção da retomada das ativida-
des industriais, discutindo os pro-
tocolos sanitários em meio às ne-
cessidades da indústria. Da mesma 
forma, os rumos no pós-pandemia 
já entraram na pauta de discussão. 
Um grupo de trabalho foi criado, 
com a participação de empresários, 
especialistas e sete conceituados 
economistas para traçar um cami-
nho ao desenvolvimento industrial 
cearense nesse novo contexto social 
e econômico.

Esta edição da Revista da FIEC 
reúne os retratos de incontáveis 
ações de tal gênero, ressaltando a 
força dos voluntários do Sistema. 
Destaque também para os 70 anos 
da Federação, que narra uma histó-
ria de muito trabalho em defesa da 
indústria e do Ceará, contada aqui 
pelo SESI, SENAI e IEL.

Que a leitura seja estimulante;  
que o "Norte" esteja cada vez mais 
ao alcance de todos.

Grande abraço!
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PANORAMA

FIEC cria central 
para tirar 
dúvidas sobre 
a retomada das 
atividades

Os industriais e os gestores de indústrias que tiverem 
dúvidas sobre a retomada das atividades autorizadas 
pelo Governo do Estado desde o dia 1º de junho, em 
fase de transição, agora têm um canal de contato direto. 
A FIEC disponibilizou dois números de telefone - um de 
WhatsApp e outro para ligações - no intuito de auxiliar o 
setor industrial. Agora é possível também tirar dúvidas 
a respeito do Decreto Nº 33608, de 30/5, que prorrogou 
o isolamento social, instituiu a regionalização das me-
didas e liberou, em forma e condições determinadas, o 
funcionamento de alguns setores da indústria.

FALE COM A FIEC

 Voz
(85) 4009-0878

Ricardo Cavalcante reúne 
empresários para dar 
informações sobre retomada 
do setor industrial

O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, reuniu 
industriais de diversos setores, no dia 3 de junho, para 
dar informações sobre os protocolos de retomada 
das atividades industriais estabelecidos pelo Decreto 
Nº33.608, de 30 de maio de 2020, no qual o Governo do 
Ceará reconhece a importância de, ao lado das ações 
de combate à pandemia, se pensar em um caminho 
seguro, a ser definido segundo parâmetros da Saúde, 
para a retomada progressiva das atividades econô-
micas no Estado. “Iniciamos na segunda-feira, 1º de 
junho, uma fase de transição. Todas as demais etapas 
vão depender da situação do Estado em relação aos 
critérios estabelecidos pelas autoridades de saúde, 
como número de pacientes internados, por exemplo. 
Por isso é fundamental que as empresas sigam as 
recomendações, para que o avanço seja contínuo”, 
reforçou o presidente Ricardo Cavalcante, que vem 
liderando o diálogo dos industriais com o governo 
desde o início do isolamento social.

Whatsapp  Whatsapp
(85) 99144-0878
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Gerência Jurídica da 
FIEC produz informes 
relacionados ao 
novo Coronavírus

A Gerência Jurídica da FIEC vem produzindo 
periodicamente um informativo com detalhes 
das medidas anunciadas pelos Governo Estadual 
e Federal com relação à crise causada pelo novo 
Coronavírus (Sars-CoV-2). Já foram tratados as-
suntos como a Medida Provisória nº 946/2020; a 
Lei nº 13.988/2020 – Lei do Contribuinte Legal; 
a Lei 13.982/2020; a MP 958/2020; a Portaria 
nº 10.486; a Medida Provisória nº 927; a Emen-
da Constitucional (EC) nº 106/2020; a Portaria 
nº 201; e o Decreto Federal nº 10.350.  Mais 
informações podem ser conferidas no site do 
Sistema FIEC.

SESI Ceará custeia inscrições 
de alunos da Escola 
SESI SENAI no Enem

A Escola SESI SENAI Parangaba realizou uma campanha 
para estimular a participação dos estudantes do 3º ano no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Assim, a Escola 
desenvolveu uma estratégia para dar suporte na realização 
da inscrição dos jovens, efetivando o pagamento da taxa de 
inscrição dos alunos que não conseguiram isenção.

Ao todo, 172 alunos do 3º ano realizaram a inscrição e, 
desse total, o SESI custeou as inscrições de 129 alunos, que 
não conseguiram isenção, com recursos institucionais.  
O ENEM é o principal critério para classificar candidatos 
em programas de acesso às universidades públicas, bolsas 
de estudos e financiamento estudantil, promovidos pelo 
Governo Federal. Além de também ser uma das formas de 
acesso a várias instituições privadas de ensino que con-
sideram a pontuação do ENEM no processo de ingresso, 
critério que amplia as possibilidades de inserção dos alunos 
em cursos de nível superior.

"Estou realmente muito agradecido à instituição e a 
todos os envolvidos, pela oportunidade de realizar um 
exame tão importante sem me preocupar com o peso 
financeiro que essa taxa teria para a minha família. Obri-
gado, SESI! ”, agradeceu o aluno Daniel Ribeiro,  do 3º ano.

 @sistemafiec | 13



PANORAMA

Observatório da Indústria da 
FIEC produz boletim sobre 
medidas mundiais para mitigar 
a desaceleração econômica

O Observatório da Indústria da FIEC está produzindo 
o Boletim Econômico do Coronavírus, cujo objetivo é 
informar as principais medidas adotadas no mundo – e 
principalmente, no Brasil – para mitigar a desaceleração 
econômica consequente da contenção causada pela 
pandemia. Em meados de maio, os casos confirmados 
de Coronavírus no globo já ultrapassavam a faixa de 
4 milhões e as mortes já somavam mais de 280 mil, 
segundo dados da Universidade Johns Hopkins (EUA). 
O informativo apresenta as medidas adotadas em paí-
ses como Estados Unidos, Reino Unido, França, Índia, 
Argentina e Chile. Todos os boletins produzidos estão 
disponíveis do site do Observatório e no site da FIEC. Informe Legislativo 

trata de descontos de 
mensalidades escolares

A Superintendência de Relações Institu-
cionais, o Conselho Temático de Assuntos 
Legislativos e o Núcleo de Assuntos Legisla-
tivos têm elaborado informes com o objetivo 
de manter os industriais cearenses a par dos 
assuntos em tramitação no legislativo muni-
cipal, estadual e federal. Na edição do dia 13 
de maio, o informe traz detalhes da Lei nº 
17.208, de 11 de maio de 2020, que obriga as 
instituições que prestam serviços de educa-
ção de ensino básico infantil, fundamental e 
médio, de ensino superior e profissional da 
rede privada no Estado do Ceará a oferece-
rem descontos em mensalidades durante o 
período da pandemia.
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Campanha promovida por 
FIEC, IEL e sindicatos realiza 
entrega de alimentos

A campanha Ação Solidária, promovida por 
IEL, FIEC e Sindicatos realizou a primeira entre-
ga de cestas básicas no dia 29 de abril, quando 
mais de 20 instituições de Fortaleza, região me-
tropolitana e outros municípios foram contem-
plados com cerca de 25 toneladas de alimentos. 
A campanha Ação Solidária é fruto de um esforço 
coletivo que contou com uma grande mobili-
zação junto aos sindicatos e empresas filiadas. 
Diante da importância da iniciativa, muitas se 
sensibilizaram e contribuíram com a causa. “O 
nosso objetivo com a campanha é justamente 
contribuir com os mais necessitados”, afirmou 
a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes. Grupo de Trabalho visa montar 

plano de desenvolvimento 
da indústria cearense 
no pós-pandemia

O presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, comandou, 
no dia 2 de junho,  a primeira reunião do Grupo de Traba-
lho que será responsável pela elaboração de um plano de 
desenvolvimento da indústria cearense no pós-pandemia. 
O GT foi criado pelo próprio presidente e é composto por 
industriais e economistas cearenses. O objetivo é discutir 
estratégias para articular o setor no Estado e em 90 dias 
apresentar um documento com caminhos para a reto-
mada das atividades econômicas e industriais afetadas 
pela pandemia da COVID-19.  “Temos certeza de que, com 
todos unidos, faremos um excelente trabalho para que 
nossos industriais e os governos tenham um norte nesse 
pós-pandemia”, afirmou Ricardo Cavalcante.
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FIEC lamenta a morte de 
Humberto Feijó Fontenele

Nosso querido amigo e ex-pre-
sidente da Casa, Humberto 

Fontenele, partiu para a morada 
eterna no último dia 26 de maio.

Ele nos deixou com sau-
dades, mas cheios de gratidão 
por sua dedicação ao Sistema 
FIEC. Humberto Feijó Fontenele 
tinha 90 anos. Nascido na cidade 
de Martinópole, teve a trajetória 
profissional ligada à exportação 
de castanha de caju, trabalho ini-
ciado por seu pai, Florêncio Ba-
tista Fontenele, que inaugurou 
uma casa comercial ainda no 
ano de 1922. Com a morte do pai, 
em 1950, Humberto Fontenele 
assumiu os negócios da família, 
constituindo-se presidente do 
Grupo Humberto Fontenele.

O grupo atuou nas áreas agrí-
cola, da construção civil e de ser-
viços.  Também se destacou em 
atividades classistas, sindicais e 
consulares. Exerceu os manda-
tos de vice e presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado 
do Ceará, de presidente da Asso-
ciação Comercial do Ceará e de 
diretor do Centro dos Exporta-
dores do Ceará, com importan-
tes contribuições em todos os 
lugares por onde passou. Não à 
toa, recebeu, merecidamente, a 
medalha do Mérito Industrial, 
no ano de 2015.

A FIEC registra sinceros sen-
timentos à família e aos ami-
gos do nosso querido Humber-
to Fontenele.

NOTAS DE PESAR
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FIEC lamenta a morte de 
Orlando Carneiro de Siqueira

Membro do Conselho de 
Administração da OCS 

Mineração e Empreendimentos 
Ltda., empresa criada por ele há 
46 anos, Orlando Carneiro de 
Siqueira foi professor do curso 
de Engenharia Civil da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), 
durante doze anos.

Exerceu também vários car-
gos públicos junto à Prefeitura 
Municipal de Fortaleza. No âmbi-
to estadual, assumiu a presidên-
cia do Consórcio Rodoviário do 
Estado do Ceará, sendo responsá-
vel pela implantação do primeiro 
Programa de Estradas Vicinais 
do Estado do Ceará. Sua atuação 
classista iniciou ainda na década 
de 1980. O amigo Orlando exerceu 

brilhantemente a presidência do 
SIMAGRAN, do SINDBRITA e foi 
ainda diretor da FIEC. Também 
ocupou a vice-presidência da 
ANABRITA, hoje ANEPAC – Asso-
ciação Nacional dos Produtores 
de Agregados.

Em 2016, recebeu o merecido 
reconhecimento por sua atua-
ção empresarial, com a Medalha 
do Mérito Industrial, concedida 
pela FIEC.

A morte de Orlando, no últi-
mo dia 29 de maio, representa 
uma perda inestimável para todo 
o nosso Ceará.

A FIEC registra sinceros sen-
timentos à família e a todos os 
amigos do nosso estimado Or-
lando Siqueira.
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NOSSA GENTE

Voluntários montam 
EPIs para doação 
aos profissionais 

de saúde
A INICIATIVA DO SENAI CEARÁ CONTOU COM A 

PARTICIPAÇÃO  VOLUNTÁRIA DE COLABORADORES
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Barbara Holanda Bezerra

Jornalista do Sistema FIEC 

bhbezerra@sfiec.org.br

A guerra contra o novo Coro-
navírus contou com a par-
ticipação efetiva de colabo-
radores do Sistema FIEC, 

que se envolveram voluntariamente com 
a iniciativa do SENAI Ceará de produzir 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) destinados aos profissionais de 
saúde da linha de frente no combate à 
COVID-19. Cerca de 50 colaboradores 
atuaram na montagem de protetores 
faciais que foram doados para diversas 
unidades de saúde do Ceará e de outros 
estados, como Amapá e Acre.

O trabalho voluntário teve início 
em 23 de março na unidade do SENAI 

em Maracanaú e segundo Raquel Si-
queira de Morais, que esteve à frente 
da ação, “a ideia surgiu da consciência 
de que era preciso fazer algo mais 
para acelerar a confecção dos equi-
pamentos e produzir o maior número 
possível de protetores faciais, o que 
somente aconteceria se contássemos 
com a ajuda de mais colaboradores”.

Paulo Roberto da Silva, analista de 
processos educacionais do SESI, é um 
dos nossos profissionais que partici-
param do multirão. Paulo nunca tinha 
feito trabalhos voluntários. “Eu fiquei 
muito feliz em saber que a instituição 
em que eu trabalho estava contribuindo 
para a sociedade. Foi motivo de muito 
orgulho. Enquanto montava as másca-
ras com meus colegas, eu pensava nas 
famílias dos pacientes, nos profissionais 

de saúde, na minha família... Me senti 
muito útil e corresponsável”, opinou.

Francisco Monteiro Sobrinho, 
docente do SENAI há 35 anos, relata 
que “não pensou duas vezes” quando 
viu o chamado. “Nesse momento di-
fícil que estamos passando, precisa-
mos fazer a nossa parte para o bem 
comum”, afirmou. Monteiro conta 
que o trabalho deixou muitos apren-
dizados. “No final do dia da monta-
gem, quem mais ganhou fui eu. Cres-
ci mais ainda como ser humano, fiz 
novas amizades e tive a certeza que 
estávamos fazendo a diferença para 
a coletividade”, frisou.

O presidente da FIEC, Ricardo Ca-
valcante, gravou um vídeo para agra-
decer o trabalho dos colaboradores 
e enalteceu a contribuição de todos. 

Esses equipamentos 
irão proteger nossos 
profissionais de saúde 
e dar-lhes condições de 
enfrentar essa verdadeira 
guerra. Por isso, agradeço 
a todos os voluntários. 
É um trabalho de grande 
importância para a 
sociedade cearense e de 
outros estados também”

Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC

Paulo Roberto, 

Raquel Siqueira e 

Francisco Monteiro
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REPORTAGEM

Inteligência 
e informação 
a serviço da 
indústria
O OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA E O CENTRO INTERNACIONAL DE 
NEGÓCIOS DA FIEC MANTÊM EMPRESÁRIOS ATUALIZADOS SOBRE 
A CRISE CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO
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Camila Freitas Gadelha

Jornalista do Sistema FIEC

cfgadelha@sfiec.org.br

A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) decretou 
o surto de Coronavírus 
como uma pandemia em 

11 de março. Diante do crescimento 
alarmante de infectados em diversas 
regiões do mundo, os países têm se 
organizado para conter a disseminação 
do vírus, que inclui como a recomenda-
ção mais eficiente o isolamento social, 
entre outras políticas adicionais de 
prevenção e tratamento.

Nesse contexto, a economia global 
tem sido prejudicada, uma vez que 
a produção, o emprego e o consumo 
foram arrefecidos. Os governos, por 
sua vez, vêm adotando medidas para 
aliviar os prejuízos financeiros dos 
empresários e trabalhadores. Visando 
informar as principais medidas adota-
das no mundo – e principalmente, no 

Brasil – para mitigar a desaceleração 
econômica consequente da enorme 
contenção provocada pela pandemia, 
o Observatório da Indústria da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Ceará 
(FIEC) vem publicando semanalmente 
o Boletim Econômico do Coronavírus.

De acordo com o Boletim, o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) atuali-
zou as previsões de crescimento para 
a economia mundial em 2020, que saiu 
da anterior expectativa de crescimento 
global de 3,3% para uma recessão geral 
de 3%. A publicação traz estratégias 
adotadas por Estados Unidos, China, 
Coreia do Sul, Reino Unido, Itália, Ale-
manha e Espanha. A previsão do Banco 
Mundial para o Brasil é de queda do PIB 
na ordem de 5% neste ano.

O Governo Federal estimou que, 
em decorrência da crise, cerca de 3,2 
milhões de pessoas serão desvincula-
dos de seus postos de trabalho apesar 
das políticas de mitigação fiscais e mo-
netárias recentemente anunciadas.

De acordo com 
o Boletim, o 
Fundo Monetário 
Internacional 
(FMI) atualizou 
as previsões de 
crescimento para a 
economia mundial 
em 2020, que 
saiu da anterior 
expectativa de 
crescimento 
global de 3,3% 
para uma recessão 
geral de 3%
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Comércio Exterior e Coronavírus

REPORTAGEM

Baixe o 

documento 

do CIN:

As mudanças causadas pela Covid-19 são 
sentidas também no Comércio Exterior. O 
Centro Internacional de Negócio da FIEC 
elaborou um documento com as repercus-
sões da doença nessa área da economia. O 
material traz resoluções, licenças, portarias, 
além de análises e sugestões para incre-
mentar o volume de importações dos pro-
dutos emergencialmente necessários para 
a adoção de medidas contra o vírus de for-
ma imediata.

O documento traz sugestões elencadas 
pelo Sindicato dos Despachantes Aduanei-
ros do Estado do Ceará (SINDACE), em par-
ceria com o CIN, visando simplificar e agi-
lizar o volume de importações de produtos. 
No âmbito das comercializações do Brasil 
com o mundo, o documento destaca as se-
guintes decisões:

Resolução nº 17, de 17 de março de 2020:
Concede redução temporária da alíquota do 
Imposto de Importação. Estão isentas do 
Imposto de Importação o gel antisséptico, 
luvas de proteção, artigos de uso cirúrgico, 
máscaras faciais, máscaras de proteção, 
álcool em gel, entre outros.

Resolução RDC nº 356, de 23 de março de 2020: 
Dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os 
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de 
dispositivos médicos identificados como prioritários 
para uso em serviços de saúde.

Resolução nº 22, de 25 de março de 2020:
Lista produtos que tiveram zerado o Imposto de 
Importação para combater a pandemia no país. Ao 
todo, são 61 produtos.

Resolução nº 23, de 25 de março de 2020: 
Suspende até 30 de setembro de 2020 os direitos 
antidumping aplicados às importações de seringas 
descartáveis de uso geral, de plástico, originárias 
da China, e às importações brasileiras de tubos de 
plástico para coleta de sangue a vácuo, originários da 
Alemanha, China, Estados Unidos e Reino Unido.

Licença Especial de Exportação de produtos para o 
combate da Covid-19, em 19 de março de 2020:

Com esses informativos, o Observatório da Indústria e 
Centro Internacional de Negócios visa manter a classe 
empresarial da indústria atualizada quanto à evolução 
da crise provocada pela pandemia da Covid-19 no Brasil 
e no mundo.

22 | @sistemafiec



Quer mais facilidade
na contratação e pagamento
de consultas e exames
ocupacionais no SESI?

Solicite sua proposta:

Conheça o contrato-fatura!

Por meio da modalidade de pagamento 
contrato-fatura, a sua empresa firma um 
contrato com o SESI e paga mensalmente apenas 
o valor referente aos serviços realizados. Caso 
não realize nenhum serviço durante o mês, não 
haverá fatura. Simples, não é?

E mais: as empresas que possuem 
contrato-fatura podem realizar todos os 
agendamentos e autorizações de consultas 
e exames dos seus colaboradores por 
meio do Portal do Cliente.

(85) 4009.6300@sesiceara/sesiceara

www.sesi-ce.org.br
(85) 4009.6300



CASAS DA INDÚSTRIA [ SENAI ]

SENAI Ceará  
forma profissionais e 
oferece tecnologia para 
o futuro do trabalho
COM A CHEGADA DA INDÚSTRIA 4.0, O SENAI CEARÁ 
TREINA PROFISSIONAIS PARA OS NOVOS TEMPOS 
E OFERTA TECNOLOGIA PARA A INDÚSTRIA
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Camila Freitas Gadelha

Jornalista do Sistema FIEC

cfgadelha@sfiec.org.br

E specialistas de todo o mundo afirmam 
que a quarta revolução industrial já está 
batendo à porta. Ela se caracteriza por 
um conjunto de tecnologias que per-

mitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. 
Produção em massa, linhas de montagem, eletrici-
dade e tecnologia da informação são as marcas das 
três revoluções anteriores que elevaram a renda 
dos trabalhadores e moldaram a sociedade como 
a conhecemos.

A tecnologia e a inovação 
prometem gerar mais 
produtividade, reduzir 
custos e agregar valor à 
indústria brasileira, que 
hoje representa menos de 
10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional

Primeira sede do Senai, onde hoje funciona o Centro de Formação Profissional Antônio Urbano de Almeida (Foto de 1948)

Agora, a inteligência artificial, robótica e big data 
são tecnologias que estão chegando para mudar 
novamente a forma de produzir e ditar os rumos da 
sociedade para os próximos anos. Trazem grandes 
desafios, mas também imensas oportunidades. 
A tecnologia e a inovação prometem gerar mais 
produtividade, reduzir custos e agregar valor à 
indústria brasileira, que hoje representa menos 
de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. O 
Brasil ocupa apenas a 69ª colocação no Índice Global 
de Inovação, e entre 2006 e 2016, a produtividade 
da nossa indústria caiu mais de 7%.

Nesse cenário, a qualificação dos trabalhadores 
e líderes são peças chave. Num ambiente em que 
a tecnologia manda, a expectativa natural é que os 
profissionais sejam cada vez mais estratégicos e 
isso passa necessariamente por capacitação. Além 
de conhecimento técnico, é necessário estimular a 
criatividade, proatividade e gosto por inovação nos 
profissionais da indústria.
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No Ceará, esse trabalho é exe-
cutado com eficiência pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (SENAI Ceará). Há 77 anos, a 
instituição forma trabalhadores para 
a indústria cearense, enfrentando os 
desafios de cada época com trabalho 
árduo. O SENAI foi recentemente 
reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco) como 
a maior instituição de educação pro-
fissional da América Latina.

Cerca de 250 mil pessoas foram 
capacitadas pelo SENAI Ceará nos 
últimos cinco anos e mais de 4 mil 
serviços tecnológicos foram realiza-
dos para a indústria local, de acordo 
com o diretor regional do SENAI Cea-
rá, Paulo André Holanda. “É inegável a 
contribuição do SENAI para o Estado 
e o país, cumprindo a missão de for-
mar para a indústria e com a indús-
tria, fomentando o crescimento do 
polo industrial no Ceará, da economia 
e a melhoria de vida dos cearenses, 

por meio da educação profissional, 
economia, tecnologia e inovação”, 
afirma o diretor.

Em 2019, o SENAI assumiu o 
slogan “Pelo futuro do trabalho”. A 
mudança consolidou um movimento 
que já acontecia há algum tempo no 
SENAI de cada Estado, especialmen-
te no Ceará: a adequação às novas 
relações com o trabalho. Conforme 
o diretor Paulo André, as mudanças 
se refletem na forma como o SENAI 
desenvolver educação profissional, 
com tecnologia  e inovação. “O SENAI 
se adequa e está alinhado a este movi-
mento, buscando inovar e trazer novas 
tecnologias e metodologias para o dia 
a dia das escolas”.

A mudança de metodologia de 
ensino coloca o SENAI no centro da 
nova revolução industrial. As esco-
las, equipes pedagógicas e docentes 
estão transformando os métodos de 
ensino e inserindo tecnologias para 
atender as demandas dos alunos e 
da indústria.

SENAI - Jacarecanga

 
O SENAI se adequa e 
está alinhado a este 
movimento, buscando 
inovar e trazer 
novas tecnologias e 
metodologias para 
o dia a dia das escolas”

Paulo André, diretor regional do SENAI Ceará

250 mil
PESSOAS FORAM CAPACITADAS 

PELO SENAI CEARÁ NOS 

ÚLTIMOS CINCO ANOS

CASAS DA INDÚSTRIA [ SENAI ]
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Saga da 
Inovação

Exemplo dessa movimen-
tação é a Saga da Inovação, 
uma jornada de incentivo ao 
desenvolvimento de ideias 
inovadoras, pelos alunos do 
SENAI, para que resolvam pro-
blemas reais da indústria. Em 
2020, em meio à pandemia do 
novo Coronavírus (SarS-CoV2), 
o Grand Prix de Inovação teve 
como temática “Combatendo 
o Coronavírus”. O Ceará foi o 
3º Estado do país em proposi-
ção de ideias de projetos, com 
72 propostas.

A Saga da Inovação envolve 
o detalhamento da ideia em 
projetos por meio de várias 
etapas. A primeira é o Grand 
Prix Escolar, uma maratona 
de inovação, na qual os alu-
nos trabalham a elaboração 
de propostas para solucionar 
os desafios da realidade da 
indústria. Na segunda etapa, 
Projetos Integradores, cada 
ideia é transformada em um 
projeto, ganha seu próprio can-
vas de modelo de negócios, é 
prototipada e apresentada em 
uma sessão de pitch. E na reta 
final, os projetos de inovação 
premiados são apresentados 
durante o Inova SENAI.

FIEC lamenta a morte do 
colaborador Marcelo Alves

Durante esse período em 
que o Brasil e o mundo 

enfrentam a grave pandemia 
de Covid-19, a FIEC perdeu um 
colaborador bastante querido: 
o docente  Francisco Marce-
lo Alves da Cunha, do SENAI 
Maracanaú. O colaborador 
tinha 34 anos e era pai de 3 
filhas. Marcelo foi um profis-
sional exemplar, além de um 
ser humano sempre disposto 
a ajudar a todos. Uma pessoa 
íntegra, que sempre acredi-
tou no poder transformador 
da educação.

“É uma perda muito gran-
de para o nosso Sistema e para 
o nosso SENAI. Que Deus con-
forte a família e que ele esteja 
em paz”, afirmou Paulo André 
Holanda, diretor regional do 
SENAI Ceará.

Enviamos nossas sinceras 
condolências aos familiares e 
amigos do querido Marcelo.
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SESI Ceará:  
uma história de 
72 anos em prol 
do trabalhador 
da indústria

Sarah Coelho

Jornalista do Sistema FIEC

scoelho@sfiec.org.br

O funcionário de baixa escolaridade 
que volta a estudar no canteiro de 
obras. O aposentado que encon-
tra nas aulas de hidroginástica o 

estímulo para permanecer ativo. A moça que 
aproveita o intervalo do almoço para ler um 
livro na biblioteca da fábrica. O empresário 
cuja indústria adota as melhores soluções em 
segurança e saúde do trabalho. A jovem que 
alterna o ensino médio com as aulas de robótica 
e o curso profissionalizante.

Mesmo que não se conheçam, esses perso-
nagens compartilham elementos básicos de 
uma narrativa que passa necessariamente pelo 
SESI. Todos os dias, eles acordam, saem de casa 
e escrevem um novo capítulo nesse roteiro que 
une palavras complementares: crescimento, 
descoberta, avanço e oportunidade. Não importa 
o lugar. Na fábrica, na sala de aula, no laboratório, 
na quadra esportiva, no consultório médico, são 
milhares de pessoas atendidas todos os anos pe-
los serviços do SESI, instituição mais lembrada 
no Brasil quando o assunto é segurança e saúde 
do trabalho.

Sinônimo também de educação, responsa-
bilidade social e qualidade de vida, o SESI usa 
a experiência de mais de 70 anos no Ceará para 
aperfeiçoar seus programas e projetos em prol 
do trabalhador da indústria.

“Ao longo de todas essas décadas, o SESI tem 
trazido para a FIEC uma visão de transformação 
da vida das pessoas. As indústrias são feitas por 
trabalhadores. Através dos nossos serviços, o 
Estado do Ceará está conseguindo colocar as 
indústrias em um patamar diferenciado”, diz Ve-
ridiana Soárez, superintendente do SESI Ceará.

INAUGURADO EM 1948, 
O SESI CEARÁ ATUA PARA 
TRANSFORMAR A VIDA DE QUEM 
FAZ AS INDÚSTRIAS CEARENSES: 
OS TRABALHADORES

Primeira sede do SESI, na Rua General 

Sampaio (Foto de 1952)
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As quatro unidades da Região Me-
tropolitana de Fortaleza (funcionando 
no Centro, Barra do Ceará, Parangaba 
e Maracanaú), e as duas do interior do 
estado (Sobral e Juazeiro do Norte) são 
lugares amplos e acolhedores onde as 
pessoas se encontram, se aprimoram, 
se exercitam, se educam, se transfor-
mam. Paralelamente, as unidades mó-
veis e os serviços in company levam a 
expertise da instituição para dentro 
das indústrias.

Os números impressionam:  em 
média, são 14.855 consultas (serviços 
ocupacionais e clínicos), 108.699 exa-
mes de auxílio diagnóstico e 3.907 pro-
cedimentos odontológicos por ano. Em 
2019, um total de 15.310 funcionários 
foram vacinados sem sair das empre-
sas. As atividades físicas e esportivas 
atraíram uma média de  6.645  alu-
nos por mês em 2019, com forte 
participação da comunidade – só o 
SESI Parangaba possui  uma média 
de  2.187  alunos de natação, muscu-
lação, ginástica e hidroginástica.  No 
tocante à educação básica regular e 
EJA, em 2019, o número de alunos ma-
triculados no SESI em todo o estado foi 
de 5.674, com 18.402 participantes de 
cursos e palestras e 17.800 espectado-
res nos eventos culturais.

Quando meu filho tinha apenas 
20 dias, hoje ele tem 11 anos, eu o 
levei para ser atendido no SESI 
e foi lá que eu descobri que ele 
tinha diversas alergias. A minha 
vida mudou, mas a partir de 
então eu passei a ter orientação”

Ivanilda Alcântara, dona de casa

CASAS DA INDÚSTRIA [ SESI ]

14.855
CONSULTAS (SERVIÇOS 

OCUPACIONAIS E CLÍNICOS)

108.699
EXAMES DE AUXÍLIO DIAGNÓSTICO

3.907
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

POR ANO

Fachada SESI Maracanaú - Albano Franco

Fachada antigo SESI Centro
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História

A instalação oficial do 
SESI Ceará ocorreu em 7 
de julho de 1948.
O então delegado regional, José 
do Nascimento, contou, naquele 
período, com uma estrutura 
simples para a oferta de atividades 
apenas de cunho educacional, 
através de palestras e de cursos de 
alfabetização e de corte e costura.
Posteriormente, a partir das 
frequentes reclamações dos 
empresários a respeito das 
repetidas faltas de trabalhadores 
enfermos, foi autorizada a 
instalação de clínicas médicas e 
dentárias e de um ambulatório 
de enfermagem. As atividades 
da Delegacia Regional 
compreenderam, também, a 
educação e a recreação infantis, 
com o funcionamento dos 
Clubes do SESINHO.
Aos poucos, o SESI foi ganhando 
espaço na vida dos cearenses, 
suscitando o interesse dos 
empresários em administrá-lo, 
fato que ocorreu em 1950, com 
o surgimento da Federação 
das Indústrias do Estado do 
Ceará (FIEC).

Primeira sede da FIEC, no edifício 
Jangada (Foto de 1948)

Dispersas em variados pontos ge-
ográficos, centenas de pequenas his-
tórias se escondem por trás desses 
números de atendimentos.

A dona de casa Ivanilda Alcântara, 
de 45 anos, mora perto do SESI Barra do 
Ceará. Talvez por isso ela veja no vizinho 
uma espécie de amigo, do tipo que teste-
munha todos os momentos importantes 
da vida. “Quando meu filho tinha apenas 
20 dias, hoje ele tem 11 anos, eu o levei 
para ser atendido no SESI e foi lá que eu 
descobri que ele tinha diversas alergias. 
A minha vida mudou, mas a partir de 
então eu passei a ter orientação”, conta.

A recíproca também é verdadeira. 
Aluna de musculação há 20 anos, Ivanil-
da assistiu de perto o SESI mudar. “Eu vi 
muitas reformas acontecerem, serviços 
acabarem e outros começarem. Mas 
sempre foi para melhor. O meu profes-
sor de musculação, por exemplo, eu vi 
chegar como estagiário, hoje me orgulho, 
pois ele é um excelente profissional, 
a quem devo muito, pois foi quem me 
ajudou a superar um problema de coluna 
que desenvolvi depois dos 40”, diz.

Quem frequenta os equipamentos do 
SESI sabe que a matemática não explica 
transformações profundas. Por trás do 
conhecimento adquirido, há lágrimas 
de superação. Ao fim de um novo curso, 
mais confiança no amanhã. Em uma 
rotina de exercícios, a alegria de se fazer 
saudável.  A cada nova oportunidade, um 
universo que se expande.

6.645
ALUNOS DE ATIVIDADES FÍSICAS E 

ESPORTIVAS POR MÊS EM 2019

5.674
NÚMERO DE ALUNOS 

MATRICULADOS NO SESI (EJA EM 

2019) EM TODO O ESTADO

18.402
PARTICIPANTES DE CURSOS E 

PALESTRAS EM 2019

SESI Clube da Parceria em Maracanaú

Antiga piscina SESI Juazeiro do Norte+
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IEL Ceará:  
48 anos transformando 
empresas e desenvolvendo  
a indústria

Barbara Holanda Bezerra

Jornalista do Sistema FIEC

bhbezerra@sfiec.org.br

E ntre as décadas de 1960 e 
1970, o Brasil crescia a uma 
taxa de 10% ao ano e vivia 
o início do chamado mila-

gre econômico. Paralelamente, nesse 
mesmo período, o país registrou uma 
larga expansão do ensino superior, com 
o surgimento de diversas instituições 
privadas e o aumento no número de 
matrículas. Foi nesse contexto que a 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) criou o Instituto Euvaldo Lodi, 
em 29 de janeiro de 1969.

CASAS DA INDÚSTRIA [ IEL ]

AO LONGO DO TEMPO O 
INSTITUTO FOI SE REINVENTANDO 
E INCORPORANDO NOVAS 
SOLUÇÕES DE ACORDO COM AS 
NECESSIDADES MERCADOLÓGICAS

Fac-símile de matéria
sobre a Criação do IEL Ceará, 

em Dezembro de 1971
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A missão da entidade teve como 
inspiração a mentalidade inovadora, 
na época, de que a parceria entre a 
universidade e a indústria seria fun-
damental para dar sustentação ao 
desenvolvimento do setor produtivo. 
Dessa forma, o IEL iniciou suas ativi-
dades buscando promover a interação 
universidade-indústria, visando apro-
ximar estudantes e indústria por meio 
de estágios supervisionados.

A Federação das Indústrias do Es-
tado do Ceará (FIEC) contava com 11 
anos quando o IEL foi fundado em solo 
cearense. A data era 8 de setembro de 
1971, quando a Federação era presidida 
pelo industrial Francisco José Andrade 
Silveira. Na prática, o órgão passou a 
intermediar a realização de estágios 
em empresas industriais, tanto incenti-
vando a oferta por parte das indústrias, 
quanto sensibilizando a academia so-
bre a importância de estar alinhada à 
realidade do setor produtivo cearense.

IEL hoje

25.10 a 22.11.93 - Fórum cerarense de ciência e tecnologia

Logo antiga IEL Logo do IEL na década de 1970
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Nesse sentido, além das oportuni-
dades nas empresas industriais, o IEL 
passou a desenvolver projetos com a 
contribuição de professores e alunos 
da universidade, a exemplo do Cadastro 
Industrial do Ceará e do 1º Atlas Indus-
trial do Ceará (1975). O IEL tomou para 
si a responsabilidade de ser agente in-
dutor da transferência de tecnologia ou 
conhecimento da universidade para a 
indústria, aproximando, dessa manei-
ra, os dois universos e estabelecendo 
uma nova cultura empresarial.

O início dos anos 2000 foi um 
período marcado por ações de inter-
câmbio entre setores produtivo e aca-
dêmico, através de projetos como o da 
Bolsa de Iniciação Tecnológica. Numa 
evolução natural, o IEL consolidou 
sua atuação apoiando as empresas no 
desenvolvimento de novos modelos 
de negócios e ferramentas de gestão. 
Alinhada às tendências de mercado, 
a capacitação executiva ampliou as 
ferramentas dos profissionais para 
atuar à frente das novas estruturas 
organizacionais e plataformas tecno-
lógicas mais modernas.

É partir daí que o IEL assume um 
novo posicionamento, estimulando 
ainda mais a inovação com a oferta 
de um amplo portfólio de serviços de 
consultoria. Aliado a isso, mantém 

os programas de desenvolvimento de 
carreiras, o Inova Talentos, estudos e 
pesquisas, entre outros.

O IEL tornou-se, dessa forma, um 
dos patrimônios da indústria. Em 48 
anos a instituição cresceu, amadure-
ceu e permanece na vanguarda pela 
capacidade de se reinventar e se ante-
cipar às demandas do mercado. “O IEL 
Ceará vai estar de portas abertas para 
contribuir com o desenvolvimento de 
novas soluções, sempre olhando mui-
to próximo para nossos dois públicos 
principais, que são os estudantes, que 
deverão estar preparados para trilhar 
suas carreiras, e os empresários, que 
precisam se desenvolver e se adequar 
constantemente para esse mercado 
exigente”, avalia a atual superinten-
dente do IEL Ceará, Dana Nunes.

Entre as décadas de 1980 e 1990, 
o IEL passou a desenvolver ações nas 
áreas de capacitação empresarial, con-
sultorias e estímulo ao uso de novas 
tecnologias. Nessa época, a concor-
rência externa começou a fazer parte 
da realidade nacional e foi necessário 
investir no aperfeiçoamento da gestão 
empresarial, gestão da inovação e na 
modernização das condutas empre-
sariais. Sempre na perspectiva de que 
todos esses fatores contribuem para o 
desenvolvimento da indústria, condição 
indispensável para o crescimento de 
uma economia globalizada.

CASAS DA INDÚSTRIA [ IEL ]

Fac-símile de matéria sobre o Lançamento

do Atlas Industrial do Ceará, pelo IEL-CE, 

em maio de 1975

IEL hoje 
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COLUNA [ OLHAR DO INDUSTRIAL ]

Fernando Cirino Gurgel
Ex-presidente da FIEC

Unidos vamos trilhar 
o caminho, tocando 
os negócios e com um 
tempo reservado ao 
exercício da cidadania. 
Não será fácil, mas se 
trabalharmos de forma 
unida e bem orientada, 
penso que nosso esforço 
será revigorado”

Em busca do caminho certo 

I niciei a jornada no mundo industrial em 
1970, portanto já se passaram 50 anos. Du-
rante este período, vivenciei muitas situa-
ções que me obrigaram a ser um guerreiro 

determinado. Não havia opção: era lutar ou mor-
rer. E assim, meio século se foi até chegar a este 
momento inusitado.

Neste trajeto, vivenciamos muitas novidades, 
como mudanças de moeda, hiperinflação, con-
fisco, congelamento de preços, apagão de ener-
gia e o mais grave; o aparelhamento da máqui-
na governamental.

No atual momento, nos deparamos com uma 
tempestade quase perfeita. Estamos escapando 
por pouco. O processo esquerdista não se consoli-
dou no nosso país por conta da derrubada de uma 

governante desastrada em meio ao seu segundo 
mandato, e à chegada de um guerreiro que tem 
lutado com afinco em prol de um Brasil melhor.

Iniciamos o ano de 2020 com um grau de oti-
mismo espetacular, quando então o mundo foi 
surpreendido com uma pandemia. Ela chegou 
aqui no Brasil e foi temperada com o viés político 
de uma forma nefasta, fruto do plano canhestro 
de poder.

Sugiro a todos os heróis, os quais bravamen-
te sustentam a pesada máquina estatal, que não 
esmoreçam. Unidos vamos trilhar o caminho, to-
cando os negócios e com um tempo reservado ao 
exercício da cidadania. Não será fácil, mas se tra-
balharmos de forma unida e bem orientada, penso 
que o nosso esforço será revigorado. 
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Habitamos em um País, que frente aos demais, 
tem um potencial invejável. A nossa entidade 
maior na indústria cearense, a FIEC, tem feito um 
trabalho que vem sendo reconhecido em âmbito 
nacional. Vamos aproveitar o que nos resta e con-
centrar o foco na reconstrução. Em seguida, de 
forma assertiva, vamos explorar as nossas poten-
cialidades, cientes do nosso povo guerreiro, que já 
provou o seu valor.

Como exemplo, podemos citar os polos cal-
çadista, têxtil, de granito, metalmecânico, pesca, 
laticínios, frutas, trigo e tantos outros. Já temos 
uma ZPE que é a única em funcionamento no Bra-
sil, geograficamente muito bem localizada. Temos 
mais de quinhentos quilômetros de costa, uma 
verdadeira dádiva junto ao projeto Economia do 

Mar. O nosso potencial no campo da energia reno-
vável é imenso através do sol e do vento.

Vamos dar oportunidade aos jovens, através de 
uma boa educação básica e de cursos técnicos de 
qualidade, sintonizados com a demanda do mo-
mento atual.

Estamos conectados com o mundo através de 
cabos de fibra óptica. Isso é uma vantagem com-
petitiva. Vamos tirar proveito disso. Temos um 
embrionário polo químico farmacêutico que po-
derá avançar de forma exponencial.

Por fim, acredito que temos condições de tra-
balhar de forma ampla para sair da situação vexa-
tória que o Ceará ocupa, na atualidade, quanto o 
ranking nacional: somos 4% da população brasi-
leira e apenas 2% da riqueza do País.
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NOVOS TEMPOS

Estratégias para um  
novo tempo
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Barbara Holanda Bezerra

Jornalista do Sistema FIEC

bhbezerra@sfiec.org.br

D esde que desembarcou 
em solo brasileiro, o 
novo Coronavírus dei-
xou marcas profundas 

na sociedade e na economia do país. 
As empresas foram duramente afeta-
das e a Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (FIEC), por meio das 
casas de serviços (SESI, SENAI e IEL), 
precisou agir com rapidez para confi-
gurar um novo modelo de atuação, no 
intuito de continuar desempenhan-
do o seu papel com excelência diante 
das exigências do momento.

Empregando toda a capacidade 
técnica, o SENAI Ceará entrou na li-
nha de frente do combate à Covid-19 
e protagonizou diversas iniciativas 
para preservar vidas, como a fabri-
cação de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), a produção de álco-
ol gel, o desenvolvimento de um ca-

pacete de respiração assistida (Elmo), 
a manutenção de respiradores, entre 
outras. Destaque também para o tra-
balho voltado à educação profissio-
nal, que é a essência primordial da 
instituição. O SENAI intensificou a 
oferta de cursos na modalidade Edu-
cação a Distância (EaD) e também 
vem promovendo quase que diaria-
mente webinars (videoconferências) 
noccanal do Youtube, com temas re-
levantes para as indústrias, profissio-
nais e a sociedade.

A coordenadora de EaD do SENAI 
Ceará, Maria Luiza Maia, explica que 
diante da impossibilidade das aulas 
presenciais, o SENAI aceitou o desa-
fio de se reinventar e preparou um di-
versificado e extenso portfólio de ca-
pacitações online a fim de viabilizar o 
acesso ao maior número de pessoas. 
São cursos de qualificação profissio-
nal e cursos técnicos a distância nas 
áreas de gestão, logística, segurança 
do trabalho, energia, tecnologia da 
informação, automação, têxtil e ves-

tuário. Os cursos são realizados pelas 
unidades da Barra do Ceará, Paranga-
ba, Jacarecanga, Maracanaú, Sobral e 
Juazeiro do Norte, onde acontecem 
os encontros presenciais voltados à 
prática profissional.

Os cursos a distância do SENAI 
têm vários diferenciais, mas um 
dos principais é o acompanhamen-
to que os alunos recebem de toda 
a equipe pedagógica, sem falar no 
suporte técnico. As aulas são me-
diadas por docentes que tiram dúvi-
das sobre conteúdos e exercícios no 
ambiente virtual de aprendizagem. 
Além do docente, há a coordenação 
pedagógica da unidade e o analista 
educacional, que é um monitor de 
turma. Ele atua diretamente na ne-
cessidade do aluno, encontrando as 
melhores formas para que a expe-
riência do aprendizado seja signifi-
cativa. “A plataforma é digital, mas 
o contato é feito constantemente, 
inclusive por meio de WhatsApp”, 
ressalta Maria Luiza.

SESI, SENAI E IEL ADEQUARAM SEUS PORTFÓLIOS E DESENVOLVERAM 
SOLUÇÕES PARA O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL
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Serviços remodelados
O SESI Ceará também se adaptou e 

ampliou a oferta de serviços. Exemplo 
disso é a Ginástica na Empresa Online, 
uma versão adaptada do reconhecido 
programa de ginástica laboral presencial. 
Com as medidas de isolamento social, 
muitas empresas aderiram ao home 
office e como nem todos os trabalha-
dores dispõem de um local de trabalho 
ergonomicamente adequado em casa, o 
serviço veio para minimizar possíveis 
danos, melhorando a qualidade de vida 
durante esse período. Além de todos 
os benefícios que a ginástica laboral 
tradicional proporciona, na Ginástica 
Online a empresa tem menor custo de 
adesão e maior flexibilidade no horário 
de atendimento.

Outra ação na área de Saúde e Se-
gurança no Trabalho (SST) é o serviço 
de testagem rápida de trabalhadores 
das indústrias do Ceará. O exame de-
tecta a presença de anticorpos que 
são produzidos na fase ativa do vírus 
(IgM) e na fase tardia da infecção (IgG) 
e é uma das ações do plano de pre-
venção e contingência no combate 
ao novo coronavírus. A detecção de 
anticorpos é fundamental, uma vez 
que permite estratificar os trabalha-
dores que estão ou já foram infectados. 
O serviço vai além dos testes em si e 
abrange um protocolo de manejo clí-
nico que engloba desde a triagem até 
o atendimento presencial de trabalha-
dores, passando pela testagem e moni-
toramento de afastados. Inclui ainda 
atendimentos a distância, nas Clínicas 
do SESI e in company, com adequações 
de acordo com a necessidade de cada 
empresa. “Os serviços de SST foram 
remodelados para que as empresas de 
diversos segmentos industriais possam 
se adequar aos protocolos de retomada 
das atividades”, ressalta a gerente de 
SST do SESI Ceará, Kassandra Morais.

NOVOS TEMPOS
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Além desses serviços, o SESI Ce-
ará fez a doação de máscaras de teci-
do, de equipamentos e de materiais 
hospitalares; realizou a compra de 
materiais e insumos para fabrica-
ção de exemplares do Elmo e face 
Shields; promoveu a capacitação de 
médicos em parceria com a Associa-
ção Médica Cearense (AMC); lançou 
cartilhas sobre ergonomia no home 
office, de recomendações de preven-
ção aos colaboradores da construção 
civil (em parceria com o Sinduscon), 
de orientações nutricionais e segu-

rança no lar; e promoveu uma série 
de vídeos de treinos e dicas de saúde 
nas redes sociais.

Na área de Educação, o SESI pas-
sou a adotar aulas remotas nas esco-
las SESI SENAI de Fortaleza e Sobral 
utilizando modernas plataformas tec-
nológicas, inclusive do jogo Minecraft, 
tornando as aulas mais dinâmicas e 
interativas.  O SESI também disponi-
bilizou mais de 17 mil recursos peda-
gógicos digitais no Portal SESI Edu-
cação, gratuitamente. As ferramentas 
propiciam situações de aprendizagem 

interativas e lúdicas, que podem ser 
utilizadas em casa por escolas públi-
cas ou privadas. Outra ação proativa 
do SESI foi a oferta de conteúdo por 
meio de lives nas redes sociais e do 
projeto SESI Talks, cujo objetivo era 
aproximar a instituição dos clientes 
e da população em geral durante o 
período de isolamento social.

A superintendente do SESI Ceará, 
Veridiana Grotti, avalia que, em virtu-
de do home office o SESI adotou um 
modelo de gestão mais autônomo, 
flexível, horizontal e eficiente. 

Nossos clientes 
continuaram sendo 
atendidos, seja por 
meio de consultas 
online, teleatendimento, 
telemedicina, aulas 
remotas ou lives. Nos 
adaptamos rapidamente 
ao novo cenário e 
conseguimos realizar as 
entregas com a mesma 
qualidade, só que a 
distância. Acredito que, 
pós-pandemia, muitas 
empresas deverão 
optar por esse novo 
tipo de atendimento, 
pela redução de custo, 
celeridade e qualidade 
das nossas entregas”

Veridiana Grotti, superintendente 
do SESI Ceará
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Educação 
 executiva

O IEL Ceará também entrou, du-
rante o isolamento social, em uma 
nova era e lançou a sua própria plata-
forma de EaD, com a oferta de cursos 
com temáticas variadas na área de ges-
tão. A plataforma conta inicialmente 
com 13 cursos, com carga horária de 
4 a 10 horas de duração.

De acordo com a superintendente 
do IEL Ceará, Dana Nunes, a institui-
ção vem se reconfigurando desde o 
início da gestão de Ricardo Cavalcante 
na FIEC, e dentro da nova propos-
ta de trabalho o Instituto pretende 
firmar-se na área de Educação Exe-
cutiva não só com soluções presen-
ciais, mas também a distância com o 
objetivo de cumprir a missão de auxi-
liar as empresas a aumentarem a sua 
produtividade e prosperarem por meio 
do aprimoramento de seus talentos e 
o desenvolvimento de suas equipes.

“Um novo mundo está surgindo e o 
IEL está atento a todas as transforma-
ções que as empresas e o mercado de 
trabalho vêm passando nesse momen-
to tão singular. Estamos trabalhando 
em sintonia com as necessidades das 
empresas e por isso disponibilizamos 
capacitações planejadas conforme a 
realidade da nossa indústria. Nelas, 
os profissionais podem desenvolver 
competências e habilidades especí-
ficas ao lado de professores que são 
referência nas áreas em que atuam. Es-
tamos nos fortalecendo cada vez mais 
como uma instituição de excelência no 
provimento de soluções em educação, 
sempre alinhados com as demandas 
das empresas”, destaca Dana.

NOVOS TEMPOS

Um novo mundo está surgindo e o IEL está atento 
a todas as transformações que as empresas 
e o mercado de trabalho vêm passando nesse 
momento tão singular"

Dana Nunes, superintendente do IEL Ceará
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Além dessa plataforma, o IEL Ceará 
disponibilizou cursos gratuitos online e 
webinars, por meio das Faculdades da 
Indústria, do IEL Nacional. Os clientes 
do IEL também puderam acessar uma 
nova modalidade de capacitação, a EaD 
ao vivo, com aulas sendo transmitidas 
em tempo real. Agregando valor ao seu 
portfólio de atuação, o IEL Ceará dis-
ponibilizou ainda conteúdo gratuito no 
Instagram, através de uma série de lives 
com especialistas em diversos temas que 
impactam diretamente nos negócios e 
no mercado de trabalho.

O IEL Ceará também ofereceu, nos 
meses de maio e junho, a série IEL de 
Mentoria e Gestão Empresarial, em 
parceria com o IEL Nacional. A série 
contempla oito webinars com grandes 
especialistas nacionais, que aborda-
rão temáticas relevantes e atuais sobre 
negócios, gestão, finanças, liderança e 
inovação para que as empresas estejam 
preparadas para superar esse momento 
de crise. Cada webinar terá encaminha-
mentos, para que possamos aprofundar 
e auxiliar os processos vividos pelas 
nossas empresas”, explica a superin-
tendente do IEL Ceará.

Outra forte frente de atuação do IEL 
Ceará são as consultorias e as pesqui-
sas. O portfólio passou por adequações 
para a modalidade online e o Institu-
to começou a ofertar consultorias em 
transformação digital, planejamento 
financeiro, negociação e vendas, gestão 
da qualidade, gestão de processos, ges-
tão de marketing, gestão da inovação, 
logística e design.

O IEL Ceará lançou também nesse 
período o programa Jornada Estratégica 
Empresarial Online, uma metodologia 
criada especialmente para esse momento 
de crise. A partir de uma avaliação da em-
presa, o IEL Ceará ajuda na construção 
de um plano de ação para a retomada 
das atividades por meio de mentorias 
individuais com o objetivo de apoiar as 
empresas a inovarem e reagirem às mu-
danças que surgiram nessa pandemia.

Os clientes do IEL também 
puderam acessar uma nova 
modalidade de capacitação, a 
EaD ao vivo, com aulas sendo 
transmitidas em tempo 
real. Agregando valor ao seu 
portfólio de atuação, o IEL Ceará 
disponibilizou ainda conteúdo 
gratuito no Instagram, através 
de uma série de lives com 
especialistas em diversos temas 
que impactam diretamente 
nos negócios e no mercado 
de trabalho
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SENAI Ceará 
integra grupo na produção de 
capacete de respiração assistida 
para pacientes com Covid-19
O PROTÓTIPO ENTROU, EM JUNHO, NA FASE DE TESTES 
CLÍNICOS NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI

CAPA

Camila Freitas Gadelha

Jornalista do Sistema FIEC

cfgadelha@sfiec.org.br

D iversos países estão numa 
corrida por ferramentas 
e equipamentos médicos 
para combater a Covid-19, 

doença causada pelo novo coronaví-
rus (Sars-Cov2). Como a doença causa, 
principalmente, problemas respirató-
rios, os equipamentos para minimizar 
esses efeitos estão em falta nos merca-
dos globais. 

 Nesse contexto, um grupo formado 
pelo Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (SENAI Ceará), Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC), Uni-
versidade de Fortaleza (Unifor), com 
apoio da Fundação Cearense de Apoio 
ao Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Funcap) e da Escola de Saúde 

Pública do Ceará (ESP) e da Esmaltec, 
desenvolveu um capacete capaz de mi-
nimizar em até 50% o avanço das difi-
culdades respiratórias dos pacientes 
com Covid-19. 

 O modelo é um capacete de respi-
ração assistida, hiperbárico, nomeado 
de Elmo. O objetivo é que seja utiliza-
do por pessoas com quadro clínico de 
leve a moderado, podendo, com isso, 
diminuir o tempo de hospitalização 
e, em alguns casos, fazer com que não 
evoluam para necessidade de usar o 
respirador. Para utilização do capacete 
não é necessário intubação, o que faci-
lita o manuseio e reduz a possibilidade 
de infecções.

 O Elmo foi apresentado no dia 25 de 
junho a jornalistas na sede da Federação 
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). 
Dois dias antes haviam se iniciado os tes-
tes clínicos do capacete de respiração 

Dr Ricardo Cavalcante, 

Presidente da FIEC.
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EFICÁCIA

50%
É CAPACIDADE 

DE MINIMIZAR 

O AVANÇO DAS 

DIFICULDADES 

RESPIRATÓRIAS DOS 

PACIENTES COM 

COVID-19

assistida em pacientes com Covid-19 in-
ternados no Hospital Leonardo da Vinci, 
em Fortaleza. O procedimento segue até 
o começo de julho, concluindo assim a 
última etapa do processo de testagem do 
equipamento. O teste com pacientes é 
um dos requisitos exigidos pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para que o capacete possa ser produzido 
em escala industrial. O Senai e a Esmal-
tec já desenvolveram os moldes para 
produção em larga escala.

 Para o presidente da FIEC, Ricardo 
Cavalcante, o trabalho é motivo de or-
gulho. “Desde o começo da pandemia, 
chamamos o SENAI para pensar como 
dar uma resposta à sociedade e salvar 
mais vidas. O início dos testes repre-
senta um sonho. Temos a expectativa 
de usá-lo não só no Ceará, mas no Brasil 
e no mundo. É um produto simples, 
mas muito importante”, destacou.

O diretor regional do SENAI Ceará, 
Paulo André Holanda, afirmou estar 
satisfeito em contribuir para a melho-
ria da saúde das pessoas com Covid-19. 
“Nos anima ter um equipamento que 
vai ser produzido pela indústria. O pa-
pel do SENAI é ajudar os industriais 
a produzir um produto que seja viá-
vel. Para o SENAI, para os industriais, 
para a academia é um dia emblemáti-
co”, revelou.

Idealizador do Elmo, o superinten-
dente da Escola de Saúde Pública do 
Ceará, Dr. Marcelo Alcântara, explicou 
como surgiu a ideia de criar o equipa-
mento. “Pensamos numa solução de 
fácil e amplo uso e que pudesse evitar 
que o paciente precisasse de ventilador 
mecânico e que também não contami-
nasse o ambiente. Pensamos em criar 
um capacete que veda a partir do pes-
coço”, explicou. Equipamento similar é 

Dr Marcelo Alcântara, Superintendente 

da Escola de Saúde Pública do Ceará
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usado em outros países. A ideia foi criar 
um para o Ceará. No processo, foram fei-
tos muitos testes. “Testamos materiais 
diferentes. A versão final passou mui-
to bem nos testes. Estamos numa fase 
mais avançada em pacientes. Estamos 
respeitando todas as normas de segu-
rança. O próximo passo é concluir todos 
os testes clínicos. Quem for produzir 
tem que submeter os resultados à Anvi-
sa. Tendo a aprovação, já está autorizado 
a produzir e o estado tem autorização 
de usar”, detalhou Marcelo Alcântara.

O secretário de Saúde do Ceará, Dr. 
Cabeto, destacou dois pontos funda-
mentais da concepção do Elmo. “A inte-
ligência envolvida nisso e a integração 
de setores acadêmico, industrial e do 
SENAI. É tudo que se precisa fazer para 

ter um bom desenvolvimento tecno-
lógico em saúde, e ainda melhorar a 
economia”, pontuou.

O protótipo do equipamento foi 
elaborado e produzido pelo Instituto 
SENAI de Tecnologia, em Maracanaú, 
e no SENAI Jacarecanga, em Fortaleza. 
“O SENAI exerce um importante papel, 
porque está capitaneando com exclu-
sividade todo o processo de produção 
do protótipo, toda a parte de usinagem, 
o processo físico de desenvolvimento, 
o contato com fornecedores para de-
senvolvimento de peças específicas. 
Além disso, desenvolvemos no SENAI 
Jacarecanga uma sala de testes que si-
mula o ambiente hospitalar”, explicou 
Tarcisio Bastos, gerente de inovação e 
tecnologia do SENAI.

CAPA

A inteligência envolvida 
nisso e a integração 
de setores acadêmico, 
industrial e do SENAI. 
É tudo que se precisa 
fazer para ter um 
bom desenvolvimento 
tecnológico em saúde, 
e ainda melhorar 
a economia”

Dr. Cabeto, secretário de Saúde do Ceará

Glauco Lobo, Jorge Soares, Ricardo Cavalcante, Marcelo Alcântara, Cândido Albuquerque e Paulo Holanda
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O Elmo é um esforço 
muito bonito e estamos na 
expectativa agora nesses 
momentos finais de testes, 
homologação e lançamento, 
para que o sistema público 
de saúde possa se beneficiar 
diretamente dele”

Rodrigo Porto, pró-reitor adjunto de Pesquisa 
e Pós-Graduação da UFC

USO DO ELMO

60% 
É A REDUÇÃO DOS PACIENTTES QUE 

TERIAM A NECESSIDADE DE APARELHOS 

DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 

Sobre o Elmo
O Elmo é a promessa para desafogar as UTIs, que já 

estão saturadas de pacientes com Covid-19. Outra vanta-
gem é o baixo custo, que garante facilidade de produção 
em larga escala. Enquanto uma máquina de ventilação 
mecânica custa em média R$ 70 mil, o capacete respi-
rador sai a um custo de cerca de R$ 300,00 a unidade. 
O modelo segue um tipo adotado em países da Europa, 
como a Itália, onde teve bons resultados, com redução 
da necessidade de aparelhos de ventilação mecânica em 
cerca de 60%. O equipamento pode ainda ser desinfec-
tado e reutilizado.

 O capacete é capaz de reduzir a necessidade de res-
piradores pulmonares artificiais pois trata-se de uma 
oxigenoterapia do paciente que inala oxigênio puro e não 
re-inala o CO2 produzido, que tampouco é expelido no 
ambiente, evitando a contaminação dos demais.

A coletiva de imprensa aconteceu no 
dia em que a UFC completou 65 anos. 
O reitor Cândido Albuquerque afirmou 
que um dos propósitos da universidade 
é pesquisar e inovar para empreender. 
“A universidade tem que ser a ponta de 
inovação, de criação de tecnologia para 
que a indústria desenvolva. O elmo é 
um bom exemplo. A pandemia nos mos-
trou que precisamos evoluir em pesqui-
sa. Somos capazes”, afirmou. Segundo 
o reitor, o tempo de produção do Elmo 
seria de dois anos, mas em situações ad-
versas foi produzido em três meses. O 
grande mérito da equipe, segundo ele, 
foi produzir um produto útil para a saú-
de, mas sofisticado.

Edson Queiroz Neto, Chanceler da Unifor
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SENAI Ceará  
desenvolve túnel de desinfecção 
para auxiliar na descontaminação 
de profissionais de saúde

REPORTAGEM

Sarah Coelho

Jornalista do Sistema FIEC

 scoelho@sfiec.org.br

D esde que o estado do Ceará 
iniciou o enfrentamento à pan-
demia de coronavírus, diversas 
iniciativas têm surgido para 

amenizar a contaminação da população. 
Parte delas ganhou corpo no SENAI Ceará, 
especificamente no Instituto SENAI de 
Tecnologia, que já produziu álcool gel e 
máscaras de acetato em larga escala.

A iniciativa mais recente, ainda em fase 
de aprovação, promete resguardar profis-
sionais de saúde na entrada e na saída de 
seus locais de trabalho. É o chamado Túnel 
de Desinfecção.

O túnel funciona da seguinte forma: um 
jato é liberado dentro da estrutura, com 
um saneante a ser definido pelas equipes 
técnicas dos hospitais, e atinge todo o uni-
forme do profissional de saúde, depois do 
atendimento a pacientes contaminados.

O EQUIPAMENTO 
DEVE SER INSTALADO 
EM HOSPITAIS DE 
FORTALEZA E INTERIOR
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Pesquisas comprovam que a con-
taminação dos profissionais de saúde 
é um problema global e ocorre, prin-
cipalmente, no momento em que os 
mesmos retiram as roupas protetoras e 
Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), ao saírem de UTIs e enfermarias, 
espaços extremamente contaminados.

“A ideia é instalar o túnel em hospi-
tais da rede pública para que todos os 
profissionais de saúde passem por ele 
antes de retirar as vestimentas”, explica 
o gerente da unidade de tecnologia do 
SENAI Ceará, Tarcísio Bastos. Após a 
descontaminação, o profissional pode 
retirar os aparatos, tomar banho e ir 
para casa.

O Túnel de Desinfecção é inspirado 
em equipamentos alemães. O SENAI 
Cimatec, na Bahia, desenvolveu um 
projeto semelhante que já está em uso 
em hospitais de Salvador.

A ideia é instalar o túnel 
em hospitais da rede 
pública para que todos 
os profissionais de saúde 
passem por ele antes de 
retirar as vestimentas”

Tarcísio Bastos, gerente da unidade 
de tecnologia do SENAI Ceará

O Túnel de Desinfecção 
é inspirado em 
equipamentos alemães. 
O SENAI Cimatec, na 
Bahia, desenvolveu um 
projeto semelhante 
que já está em uso em 
hospitais de Salvador
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SINDICATOS UNIDOS

Sindicatos  
adotam novas estratégias de 
atuação durante a pandemia
AS ENTIDADES SE REINVENTAM EM PROL DAS EMPRESAS ASSOCIADAS 
EM MOMENTO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A INDÚSTRIA
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Barbara Holanda Bezerra

Jornalista do Sistema FIEC

bhbezerra@sfiec.org.br

A pandemia de Covid-19 tem 
mudado hábitos individuais 
e coletivos em todo o mundo. 
Com os sindicatos filiados à 

Federação das Indústrias do Estado do Cea-
rá (FIEC) não é diferente. Eles tiveram de se 
readequar e traçar novas ações e estratégias 
para driblar a crise instalada pelo novo 
coronavírus e seguir atuando em benefício 
das empresas associadas.

O Sindconfecções, por exemplo, ino-
vou e criou uma websérie no Instagram 
com especialistas de mercado nas áreas de 
Gestão de Moda, Finanças, Jurídico, Marke-
ting, Vendas e Contábil, com o objetivo de 
orientar empresários e suas equipes sobre 
como agir diante do cenário de pandemia. 
Mais de 600 espectadores foram alcançados 
pelos conteúdos gerados. Também foram 
oferecidas mentorias individuais e gratuitas 
na área financeira aos associados.

Outra frente de ação do Sindconfecções 
foi a realização de reuniões, pela internet, 
para reduzir as dúvidas dos empresários 
sobre como conduzir os negócios no atual 
momento. As reuniões contam com a partici-
pação de especialistas, respondendo, ao vivo, 
aos questionamentos. Através de um grupo 
de WhatsApp, os associados recebem orien-
tações diariamente. O sindicato envia, por 
esse canal, informações e atualizações dos 
principais acontecimentos que impactam 
a moda local. O canal acabou mostrando-se 
uma iniciativa relevante para o compartilha-
mento de boas práticas no setor.

Além da qualificação e da orientação aos 
empresários, o Sindconfecções investiu em 
ações em favor da sociedade, com a doação de 
máscaras para agentes de saúde da cidade de 
Morrinhos por meio da Associação das Con-
fecções (Uni Confecção). O sindicato também 
produziu e doou, com apoio financeiro das 
empresas associadas, dois mil EPIs, entre 
protetores faciais, máscaras e batas.

“Temos atuado, dentro de nossas prer-
rogativas, para estar ao lado dos nossos 
associados nesse momento tão difícil. 
Estamos a todo momento em busca de 
soluções para amenizar a situação vivida, 
empenhando nossos esforços para que o 
setor consiga superar mais esse desafio”, 
assinalou o presidente do Sindconfecções, 
Elano Guilherme.

Paralelamente, o sindicato seguiu re-
alizando ações para representar, perante 
as autoridades, os interesses gerais do seg-
mento, viabilizando acordos coletivos de 
trabalho, propondo condições especiais 
para as empresas da moda aos bancos e 
encaminhando ações judiciais coletivas.
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Proatividade

O Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil do Ceará (Sinduscon-CE) 
está atuando de forma proativa, repre-
sentativa e responsável diante da pan-
demia da Covid-19. A entidade tem en-
campado diversas ações em favor dos 
associados e mantém permanente 
diálogo com a FIEC, o Governo do Es-
tado do Ceará e a Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção – CBIC a fim 
de encontrar as melhores soluções 
para a crise, bem como repassar os 
pleitos dos associados e solucioná-los. 
O diálogo é constante. Provocado pelo 
Sinduscon-CE, o Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará (TRT-CE) homolo-
gou acordo extrajudicial para que as 
empresas pudessem conceder férias 
coletivas aos operários. Outra vitória 
foi o atendimento remoto dos cartó-
rios, viabilizado através de pleito junto 
Corregedoria Geral de Justiça (CCJ).

Ainda no exercício do seu pa-
pel, o Sinduscon-CE acompanha a 
evolução da pandemia e permane-
ce atento às orientações dos órgãos 
de saúde para contribuir com o 
bem-estar de todos. A entidade tem 
promovido a difusão das orientações 
das instituições oficiais de saúde aos 
associados com o intuito de contri-
buir de forma positiva no combate à 
disseminação do Coronavírus. Tam-
bém realizou lives nas redes sociais 
com secretários de Estado, visando 
maior aproximação com o Governo 
do Ceará.

SINDICATOS UNIDOS

Ainda no exercício 
do seu papel, o 
Sinduscon-CE 
acompanha 
a evolução da 
pandemia e 
permanece atento 
às orientações dos 
órgãos de saúde para 
contribuir com o 
bem-estar de todos
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Consultoria

Desde a chegada do Corona-
vírus ao Ceará, o Sindicato da In-
dústria Gráfica do Estado do Ceará 
(Sindgrafica-CE) realiza o atendi-
mento aos associados em home offi-
ce. A entidade tem oferecido consul-
toria jurídica para que as empresas 
tomem decisões com o amparo da 
lei. A cada decreto ou medida pro-
visória é feita uma circular expli-
cando as mudanças e os reflexos na 
atividade gráfica. Além de circula-
res, promove reuniões online, com a 
participação de advogados, para es-
clarecer as dúvidas dos associados. 
O Sindgrafica-CE também produ-
ziu correspondência específica aos 
clientes das empresas associadas, 
sensibilizando para a importância 
de manterem os pagamentos na data 
acertada e evitar uma recessão ain-
da maior.

O Sindicato das Empresas de Re-
ciclagem de Resíduos Sólidos Domés-
ticos e Industriais do Estado do Ceará 
(Sindiverde) tem investido na comu-
nicação com os associados, durante a 
pandemia do coronavírus. Por meio 
das redes sociais tem compartilhado 
dicas de saúde e cuidado com os co-
laboradores, além de conteúdo inspi-
rador para reinvenção de atendimen-
to durante o isolamento social, como 
lives de vendas online ou atendimento 
pela internet. Outra estratégia do Sin-
diverde tem sido valorizar as ativida-
des das empresas associadas como 
imprescindíveis no momento.

O Sindicato das 
Empresas de 

Reciclagem de Resíduos 
Sólidos Domésticos e 
Industriais do Estado 
do Ceará (Sindiverde) 

tem investido na 
comunicação com aos 
associados, durante a 

pandemia da Covid-19

 @sistemafiec | 53



SINDIBRITA Abdias Veras Neto sindibrita-ce@sfiec.org.br (85) 3421.5433 / 3244.6476

SINDÓLEOS Airton Carneiro sindoleos@sfiec.org.br (85) 3421.5462

SINDREDES
Aluísio da Silva 
Ramalho

sindredes@sfiec.org.br (85) 3421.5462

SINCAL André Luis Pinto sincalsob@gmail.com (88) 3613.1001 / 3613.1089

SINDUSCON - CE
Patriolino Dias 
de Sousa

sinduscon@sindusconce.com.br (85) 3456.4050

SINDPAN
Ângelo Márcio Nunes 
de Oliveira

sindpan@sfiec.org.br (85) 3261.0052 / 3421.5477

SINDICAJU
Antônio José Gomes 
Teixeira de Carvalho

sindicaju@sindicaju.org.br (85) 3246.7062

SINDIENERGIA Benildo Aguiar sindienergia@sfiec.org.br (85) 3261.3711

SIMAGRAN
Carlos Rubens
Araújo Alencar

simagran@sfiec.org.br (85) 3224.4446 / 3421.1001

SINDBEBIDAS Cláudio Sidrim Targino sindbebidas@sfiec.org.br (85) 3268.1027 / 3421.5400

SINDMASSAS
Daniel Mota
Gutiérrez

sindmassas@sfiec.org.br (85) 3261.9182

CE
SINDICATO DA
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
PESADA DO CEARÁ

SINCONPE
SINCONPE-CE

Dinalvo Carlos
Diniz

contato@sinconpece.com.br (85) 3246.7797

SINDFRIO
Elisa Maria
Gradvohl Bezerra

sindfrio@sfiec.org.br (85) 3224.8227 / 3466.1009

SINDGRÁFICA Fernando Hélio Brito fernando@sobralgrafica.com.br
(85) 3061.0044/ (88) 
3112.3100

SINDROUPAS
Francisco Lélio
Matias Pereira

sindroupas@sfiec.org.br (85) 3421.5474

SINDMÓVEIS
Geraldo Bastos 
Osterno Júnior

sindmoveis@sfiec.org.br (85) 99615.0000 / 3421.1008

SINDLACTICÍNIOS José Antunes Mota sindlacticinios@sfiec.org.br (85) 3261.6182 / 3421.1007

SINDCALF Jaime Bellicanta sindcalf@sfiec.org.br (85) 3421.5463

SINDINDÚSTRIA
José Abelito
Sampaio Júnior

sindcalf@sfiec.org.br (88) 3571.2003 / 3571.2010

SINDSAL
José Agostinho 
Carneiro de Alcântara

carmal@carmal.com.br (85) 3421.5468

ONDE ENCONTRAR

Fale com a gente
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SINDSERRARIAS
José Agostinho 
Carneiro de Alcântara

sindserrarias@sfiec.org.br (85) 3421.5468 / 98159.2076

SINDMINERAIS José Ricardo 
Montenegro Cavalcante sindminerais@sfiec.org.br (85) 3421.5462 / 3261.6589

SIMEC
José Sampaio 
de Souza Filho

simec@simec.org.br (85) 3224.6020 / 3421.5455

SINDCERÂMICA
Marcelo Guimarães 
Tavares

sindiceramica-ce@sfiec.org.br (85) 3261.6589 / 3421.5462

SINDQUÍMICA
Marcos Antônio 
Ferreira Soares

sindquimica@sfiec.org.br (85) 3268.3426 / 3421.5400

SINDALGODÃO
Marcos Silva
Montenegro

sindalgodao@sfiec.org.br (85) 3421.5462 / 3224.6790

SINDIPNEUS
Marcos Veríssimo
de Oliveira

marcos@yafela.net.br (85) 3421.1017

SINDSORVETES
Mirian Silva
Pereira

sindsorvetes@sindsorvetes.com.br (85) 3421.5495 / 4141.3733

SINDMEST
Pedro Alfredo
Silva Neto

pedro.alfredo@ajpconsult.com.br (85) 99984.0960

SINDITÊXTIL Rafael Barroso Cabral sinditextil@sinditextilce.org.br (85) 3421.5456

SINDTRIGO SINDTRIGO
Roberto Proença
de Macêdo

sindtrigo@sfiec.org.br (85) 3263.1430 / 4009.3599

SINDIEMBALAGENS
Hélio Perdigão
Vasconcelos

sindiembalagens@sfiec.org.br (85) 3421.1012

SINDICOUROS
Roseane Oliveira
de Medeiros

sindicouros@sfiec.org.br (85) 3307.4177

SIFAVEC Vanildo Lima Marcelo vanildo@fibravan.com.br
(85) 3237-0730 / 
99998.7736

SINDIALIMENTOS
André de Freitas 
Siqueira

sindialimentos@sfiec.org.br (85) 3421.1015 / 3261.7159

SINDIVERDE
Mark Augusto
Lara Pereira

sindiverde@sfiec.org.br (85) 3421.1020 / 3224.9400

SINDCALC
Anna Gabriela Holanda 
de Morais

sindicatocrato@hotmail.com (88) 3523.1609

SINDCONFECÇÕES
Elano Martins
Guilherme

sindconf@sfiec.org.br (85) 3421.5457

SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS REFINADORAS
DE CERA DE CARNAÚBA
DO ESTADO DO CEARÁ

SINDCARNAÚBA
SINDCARNAÚBA

Edgar Gadelha 
Pereira Filho

sindicarnauba@sfiec.org.br (85)3421.5454

SINDCAFÉ
Milene Alves
Pereira

sindcafe@sfiec.org.br (85)3421.1012/ 3261.9182
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Lauro Chaves Neto
Assessor Econômico da FIEC | lcneto@sfiec.org.br

O mundo mudou cerca de dez anos em poucos meses. 
Não voltaremos à realidade existente antes da crise do novo 
coronavírus. Haverá um 'novo normal' em todos os setores da 
sociedade, alguns com maior e outros com menor intensidade. 
Teremos novos padrões de consumo e de relacionamento humano”

O novo mundo 
da indústria

O vírus vindo da China 
chocou, e continua 
chocando, o planeta 
Terra e colocou a po-
pulação do mundo 

em quarentena. Ao chegar, deixou 
o que era futuro para trás; projetos 
e planos ficaram suspensos, foram 
adiados ou totalmente modificados. 
Desde o segundo semestre de 2019, 
ele rondava, mas tem como marco 11 
de março de 2020, quando a OMS de-
clarou o início da pandemia, fazendo a 
vida mudar radicalmente.

Estamos diante de uma das mais 
profundas crises da nossa história re-
cente. São milhares de  vítimas, seja na 
saúde ou na economia, um colapso nas 
redes de saúde, isolamento e lockdown, 
estudantes sem aula, trabalho remoto, 
economia em nova recessão. Enquanto 
todos aguardam uma vacina contra a 
Covid-19, entramos em um “novo nor-
mal” – aliás, bem “anormal”, pois do an-

tigo padrão de normalidade não restará 
nada. Esta crise está transformando a 
forma como nos relacionamos com o 
mundo, os outros e nós mesmos.

As transformações no globo sempre 
são aceleradas por guerras ou catástro-
fes. A história se repete quando analisa-
mos os impactos da Covid-19, que vem 
abalando todos os setores da sociedade, 
em cadeia. Presenciamos cidades, pa-
íses e até continentes inteiros parados 
por crises propagadas de um território 
para o outro. Só novos padrões tecnoló-
gicos e de comportamento podem nos 
guiar em direção às soluções.

Nas indústrias, por exemplo, o iso-
lamento social imposto pela pandemia 
obrigou as empresas a adotarem o tra-
balho remoto e o uso de ferramentas 
tecnológicas como opção para evitar a 
disseminação da doença, acelerando, 
assim, a transformação digital em todos 
os setores. Nesse processo, surgiram 
inúmeros impasses, como as cadeias 
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de logística, o relacionamento com os 
clientes, as responsabilidades de gestão, 
que consumiram energia e criatividade 
na busca de alternativas. Certamen-
te, as digitalizações da comunicação 
e de processos de trabalho facilitaram 
essa jornada.

O mundo mudou cerca de dez anos 
em poucos meses. Não voltaremos à re-
alidade existente antes da crise do novo 
coronavírus. Haverá um “novo normal” 
em todos os setores da sociedade, al-
guns com maior e outros com menor 
intensidade. Teremos novos padrões de 
consumo e de relacionamento humano.

A indústria terá um processo de ace-
leração da inovação, precisará ser mais 
ágil para identificar as necessidades do 
consumidor e desenvolver produtos que 
o satisfaçam. As cadeias de valor globais 
tendem a ser mais seletivas, provocadas 
por uma onda de reindustrialização das 
nações mais desenvolvidas, principal-
mente EUA, Japão e União Europeia.

Em um cenário de transformações 
aceleradas, entender e comunicar para 
onde estamos indo é muito importan-
te. Ontem, desenvolvemos produtos e 
serviços novos; hoje, estamos virando 
indústrias inteiras de ponta-cabeça e 
imaginando a criação de outras. O fu-
turo fará uma pressão cada vez maior 
sobre pessoas, organizações e governos 
para que se adaptem às mudanças. Para 
líderes, a missão se tornou descobrir 
hoje o que importará amanhã no intuito 
de ajudar as organizações e a sociedade 
a se transformarem harmonicamen-
te com um futuro que se desenvolve 
com rapidez.

Quando a situação voltar ao “nor-
mal”, o planeta não voltará a ser como 
antes. As alterações causadas pelo dis-
tanciamento social e pela pandemia 
da Covid-19 aceleraram um cenário de 
mudanças tão profundas que, talvez, 
o mundo corporativo jamais volte a 
ser o mesmo.

 @sistemafiec | 57



COLUNA [ CIN ]

Ana Karina Paiva Frota
Gerente do Centro Internacional de Negócios – CIN
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Covid-19 e a recuperação 
econômica global

O mundo segue impactado com a 
pandemia do novo coronavírus. É 
um momento de responsabilidade 
com as vidas, em primeiro lugar. 
As instituições de classe estão pre-

ocupadas com o consequente impacto econômico e 
se posicionam para encontrar alternativas que aju-
dem as empresas. A atuação de renomadas institui-
ções está nas seguintes frentes: saúde e bem-estar 
de colaboradores, plano de contenções, proposição 
de medidas ao Governo e mobilização da indústria 
contra o vírus.

O monitoramento das medidas do Governo 
brasileiro com relação ao comércio exterior, dire-
trizes e iniciativas de organismos internacionais 
e resoluções sobre produtos de enfrentamento à 
Covid-19 agora são rotina.

O comércio exterior pode ser uma saída estratégi-
ca para acelerar a retomada das empresas. É impor-
tante apoiá-las, visando a manutenção dos  negócios 
e o suporte para que encontrem novas oportunidades 
de exportações no exterior. É relevante preparar as 
empresas para sobreviverem em um cenário diferente 
em todas as áreas.

No contexto da pandemia, vários desafios e opor-
tunidades podem ser realçados. As MPEs precisam 
de apoio especializado. É prioritário desenvolver 
soluções de curto prazo para atender as necessidades 
dos empresários, como por exemplo, as capacitações 

a distância. Assim, novas oportunidades de geração 
de negócios serão realidade.

As empresas precisam contar com a presença 
de instituições fortes. Com a queda das exporta-
ções, é possível que produtos já consagrados, sejam 
impactados. É hora de estar perto das empresas, 
ouvir suas demandas e definir novas estratégias 
para atender suas necessidades.

Apesar da crise, é imprescindível pensar na 
saída e na retomada. Com esse espírito, é hora 
de pensar na reestruturação do setor industrial 
para que o processo de internacionalização seja 
retomado. Quando as fronteiras forem reabertas, 
a ação estratégica será reativar os negócios.

Apesar das oportunidades, é necessário ter 
atenção. O desafio de maior eficiência na nossa 
operação é incalculável. Reduzir custos, otimizar 
os processos e alocar com eficácia as equipes. O 
momento requer contribuição de todos. É essen-
cial disposição para contribuir com esse desafio.

São visíveis as necessidades das empresas na 
base, que estão diariamente interagindo com o 
setor produtivo. É preciso pensar em estratégias 
comerciais que diferenciem a oferta de produtos. 
Também é preciso entregar soluções que gerem 
valor para as empresas.

A crise terá um fim. E juntos, empresas e insti-
tuições sairão diferentes, totalmente modificadas. 
O futuro se antecipou.
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Apesar da crise, é imprescindível pensar na saída e na 
retomada. Com esse espírito, é hora de pensar na preparação 
das empresas, para que elas estejam prontas e retomem o 
processo de internacionalização. Quando as fronteiras forem 
reabertas, a ação estratégica será reativar os negócios”
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Processo de retomada  
das atividades econômicas  
no Estado do Ceará
RETORNO GRADUAL E CONDICIONADO AO ALCANCE  
DE METAS PERIÓDICAS DE SAÚDE

S empre firme no propósito de proteger 
vidas, pautando-se em recomenda-
ções de especialistas da saúde para o 
enfrentamento desta doença de escala 
mundial, o Governo do Estado do Cea-

rá impôs restrições às atividades econômicas, obje-
tivando promover o isolamento social da população 
e, assim, preservar a capacidade de atendimento 
da rede de saúde. Diante de um maior controle do 
avanço da doença, o Governo do Estado autorizou 
a retomada gradual e responsável de algumas ativi-
dades econômicas.

Contudo, mesmo neste momento de reabertura, 
tendo em vista os números ainda preocupantes, 
o isolamento social permanece como orientação 
primeira para o enfrentamento mais seguro da 
Covid-19.

O Decreto nº 33.608, de 30 de maio de 2020, pror-
roga o isolamento social no Estado do Ceará, institui 
a regionalização das medidas de isolamento social e 
dá outras providências, dentre as quais está inserida 
a liberação responsável de atividades econômicas.

Na motivação da referida legislação, destacou-se 
a “importância de, ao lado das ações de combate à 
pandemia, se pensar também, através de um plane-
jamento responsável, em um caminho seguro, a ser 
definido segundo parâmetros da saúde, para a reto-

mada progressiva das atividades econômicas no Ce-
ará, setor que inegavelmente foi muito afetado pela 
pandemia e cuja relevância se sabe fundamental para 
preservação dos empregos e da renda da população”.

Para que o primeiro passo em direção ao retorno 
do funcionamento das atividades econômicas não 
implique em retrocesso no trabalho desenvolvido 
até então, decidiu-se por um protocolo de seguran-
ça rígido e responsável, mantendo a observância 
por parte de todos (população e setor econômico 
– serviços, comércio e indústria) sobre as medidas 
sanitárias definidas pelas autoridades da saúde.

Desta forma, o plano de retomada da econo-
mia no Ceará prevê a liberação de setores econômi-
cos por fases: Fase de Transição (1/6/2020); 1ª Fase 
(8/6/2020); 2ª Fase (22/6/2020); 3ª Fase (6/7/2020) e 
4ª Fase (20/7/2020).

Cada fase somente será alcançada se os critérios 
de liberação forem atingidos, sendo tais critérios 
baseados na quantidade de atendimentos nas UPAs 
e emergências de pacientes com suspeita de Covid 
-19, na disponibilidade de leitos de UTI destinados 
ao atendimento da Covid -19, no número de inter-
nações e óbitos relacionados à Covid -19, bem como 
na questão territorial, competindo à autoridade de 
saúde do estado determinar as condições específi-
cas de certa região e/ou município.

Renato Pontes Arruda
Coordenador Jurídico da FIEC

rpontes@sfiec.org.br

COLUNA [ JURÍDICO ]
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Em resumo, na hipótese de os critérios de li-
beração serem atingidos, voltará(ão) à atividade: i) 
na Fase de Transição – 1/6/2020 – cadeia da cons-
trução com até 100 operários por obra e 30% dos 
trabalhadores no setor administrativo e nas sub-
classes da cadeia produtiva; ii) na Fase 1 – 8/6/2020 
– indústria e comércio com 40% dos trabalhado-
res; iii) na Fase 2 – 22/06/2020 – cadeias indus-
triais de menor risco sem limitações; na Fase 3 
– 06/07/2020 – cadeias industriais de maior risco 
sem limitações; e na Fase 4 – 20/07/2020 – ativida-
des com aglomeração de pessoas.

Outra medida de destaque do Decreto 33.608 
foi a proposta de escalonamento para a Fase de 
Transição, através da qual se busca uma redu-
ção do número de pessoas circulando nos horá-
rios de pico.

Para tanto, estipulou-se o seguinte horário de 
funcionamento: i) Construção Civil e Indústria de 
Transformação - 07:00h às 17:00h; Serviços (ex-
cetuando atividades vinculadas a outras cadeias) 
- 08:00h às 20:00h, ajustando as jornadas às ca-
racterísticas dos diversos segmentos; iii) Adminis-
tração Pública - 09:00h às 18:00h; e iv) Comércios 
- 10:00h às 16:00h.

A fim de que tudo se dê da forma planejada, 
atendendo a expectativa geral de superação desta 

difícil fase de restrições, foram criados protoco-
los de reabertura responsável das atividades eco-
nômicas, os quais possuem a seguinte estrutura: 
i) Normas Gerais - seguindo as normas da OMS, 
documentação das medidas de combate; ii) Trans-
porte e Turnos - turnos inteligentes de trabalho, 
transporte dos colaboradores,   rotina home office; 
iii) equipamentos de proteção individual (EPI’s) - 
suprimento, estoque, uso e descarte de EPI’s; iv) 
Saúde dos Funcionários - monitoramento dos co-
laboradores, grupo de risco, licença médica, me-
didas isolamento social; v) Condições Sanitárias 
- layouts, rotina de higienização, consumo alimen-
tício, compartilhamento de materiais.

Como se pode observar, a preocupação com 
a preservação da saúde da população é o vetor 
orientativo de todo este processo de retomada das 
atividades econômicas no Estado do Ceará. Não 
havendo o devido respeito das condições impos-
tas, gerando o agravamento dos casos de Covid 
-19, o processo será paralisado, podendo haver re-
trocesso de fases e, ainda, o retorno ao estágio de 
paralisação anterior.

Governo do Estado, Prefeituras Municipais e 
Setor Produtivo estão unidos neste processo e o 
engajamento de toda a sociedade é imprescindível 
para o sucesso destas medidas.
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Nossa  
homenagem  
a todos os colaboradores e voluntários 

do Sistema FIEC que se empenharam na 
árdua tarefa de salvar vidas
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@senaiceara/senaiceara

Quanto mais colaboradores matricular,   maior o desconto.

%%3 MATRÍCULAS %% 5 OU MAIS
MATRÍCULAS

Oferta cumulativa com 
a política institucional de
desconto do Sistema FIEC.

www.senai-ce.org.br
OU (85) 4009.6300

Mais informações:


