
INVENTÁRIO 
DE AÇÕES 
DE COMBATE 
À COVID-19
ATUALIZADO EM 10 DE JULHO DE 2020



SISTEMA FIEMA | INVENTÁRIO DE AÇÕES DE COMBATE À COVID-19 2

1 INVENTÁRIO DE 
AÇÕES DE COMBATE 
À COVID-19
A Diretoria da FIEMA e membros dos Conselhos do SESI, SENAI e IEL criam 

internamente um Comitê de Gerenciamento e Medidas de Combate à CO-

VID-19, coordenado pelo presidente da Federação, Edilson Baldez das Neves.

1.1 CAMPANHA DE PREVENÇÃO - AÇÃO INTERNA PARA 
OS COLABORADORES

Nos primeiros dias de março os dirigentes das entidades do Sistema FIEMA 

iniciam uma campanha interna de prevenção ao Coronavírus nas unidades do 

Sistema FIEMA, por meio do SESI, com um bate-papo para os colaboradores 

das entidades, com o médico do trabalho, inclusive via videoconferência, com 

orientações de combate, iniciativa reforçada internamente com e-mail marke-

ting, comunicados em murais e elevadores da Casa da Indústria Albano Franco, 

assim como em veículos externos, a exemplo redes sociais e site institucional.

1.2 TELETRABALHO

No dia 16 de março, em obediência ao decreto do Governo Estadual, suspen-

dem aulas e cursos nas unidades do SENAI, SESI e IEL em todo o Maranhão 

como forma de prevenção ao espalhamento do vírus no Estado, e na mesma 

semana, os colaboradores com mais de 60 anos e pertencentes ao grupo de 

risco, são colocados em teletrabalho.

Em seguida, são adiados todos os eventos e ações comunitárias, com suspen-

são temporária também da locação dos espaços do Sistema FIEMA em sua 

sede, as atividades no SESI Clube, os treinamentos para os colaboradores, sus-

pensão de viagens, representações de diretores e colaboradores em eventos 

e demais ações com aglomeração de pessoas, bem como dada a recomenda-

ção de não receber visitantes e consultores de outros Estados ou do exterior.

Em seguida, são determinadas as férias aos colaboradores do SESI, SENAI, IEL 

e Federação, a partir do dia 25 de março e os demais, que tratam de atividades 

essenciais, são colocados em teletrabalho.
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1.3 LANDING PAGE – TODAS AS NOSSAS INCIATIVAS 
DE APOIO ÀS EMPRESAS EM UM SÓ LUGAR

Uma landing page é criada, no dia 25 de março, para concentrar todas as infor-

mações sobre a pandemia. Na página especial no site, o empresário industrial 

e toda comunidade pode seguir de forma cronológica todas as ações desen-

volvidas pelo Sistema FIEMA desde o começo da epidemia no Maranhão, além 

de notícias, dicas de prevenção, decretos, informações sobre acesso a crédito, 

cartilhas explicativas que podem auxiliar o empresário como se comportar a 

esse tema novo e complexo.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2634/a-industria-contra-o-coronavirus-vamos-
juntos-superar-essa-crise

1.4 EMAIL

Além da página informativa, a FIEMA disponibiliza o email: covid19@fiema.

org.br para que os empresários industriais possam entrar em contato com o 

Sistema FIEMA (FIEMA, SESI, SENAI e IEL) para sanar dúvidas ou realizar algum 

pleito de interesse do setor industrial.

https://www.fiema.org.br/noticia/2634/a-industria-contra-o-coronavirus-vamos-juntos-superar-essa-crise
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1.5 RESULTADOS CAMPANHA COVID-19

Levantamento da quantidade de peças criadas nesse período para atendimen-

to às demandas do Coronavírus e os resultados nas redes sociais da FIEMA, 

SESI, SENAI e IEL:

1.5.1 Site do Sistema FIEMA 

• Mais de 20 mil novos visitantes

• Mais de 200 mil visualizações.

1.5.2 Redes Sociais (de todas as entidades do Sistema FIEMA)

• Total de peças: 250 - entre cards, vídeos e comunicados

• Alcance: 1.677.310

• Envolvimento: 379.621

• Visualizações de vídeos: 37.893

• Visualizações nos stories: 104.258
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1.6 ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS

1.6.1 Saúde e Segurança

Desde o início do combate ao Coronavírus, a área de Saú-

de e Segurança do SESI-MA está orientando as indústrias 

maranhenses e seus trabalhadores de como passar por 

este momento de pandemia.

Como primeira ação, coloca, ainda em março, à disposição 

do Estado toda sua rede física e unidades móveis, como 

forma de contribuir com o governo do Maranhão nas 

ações de combate ao Coronavírus e também na vacinação 

da população e indústria contra a H1N1.

Lança o Guia SESI para prevenção da COVID-19 nas empre-

sas. O manual, produzido por médicos do trabalho e infec-

tologistas do SESI, tem como objetivo auxiliar empresas a 

combater a disseminação da doença no ambiente laboral.

Oferece atendimento psicológico gratuito e a distância 

durante o isolamento social ocasionado pelo Coronavírus 

no Maranhão, diminuindo seu impacto na saúde mental. 

Os interessados no suporte psicológico devem enviar uma 

mensagem via WhatsApp (ou SMS) para o telefone (98) 

99218-8758 solicitando o atendimento.

Desenvolve o projeto Blitz SESI Indústria contra a CO-

VID-19, com distribuição de máscaras e kits de higiene nas 

empresas maranhenses, com orientações quanto ao uso 

correto das máscaras e higienização das mãos. 

Está pronto para atender as indústrias com a distribuição 

de kits alimentares saudáveis, além de orientações e dicas 

quanto à higiene dos alimentos. O lanche consiste em um 

suco saudável e bolo nutritivo, embalados com prepara-

ções exclusivas do Programa de Alimentação e Nutrição 

do SESI. 

O papel da indústria brasileira é fundamental para o 
enfrentamento da pandemia de COVID-19, mediante a produção 
dos insumos necessários para manter a saúde e o bem-estar da 
população e para abastecer o sistema de saúde público e privado.

Por isso, o SESI elaborou um GUIA DE PREVENÇÃO com medidas, 
orientações, métodos e recomendações para gestão de riscos 
associados à COVID-19 nas empresas, em teletrabalho e em 
situações de isolamento de casos suspeitos ou confirmados.

Passo a passo para preparar seu ambiente 
de trabalho para lidar com a pandemia:

Baixe o material completo usando o QR Code
ao lado ou no site do SESI Maranhão.

DE PREVENÇÃO GUIA SESI
DA COVID-19 NAS EMPRESAS

DOWNLOAD
Aponte seu leitor de QR Code
para a imagem abaixo.

Guia SESI de prevenção da COVID-19 nas empresas 

Atualizado em 13/04/2020 
As recomendações inclusas neste documento estão sujeitas a revisão 

contínua e podem ser modi�icadas se a situação epidemiológica assim 
exigir.  

Serviço Social da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

VERSÃO ATUALIZADA EM 13/04/2020, SUJEITA A REVISÃO CONTÍNUA

Estabeleça me-
didas gerais de 
prevenção no 
ambiente de 
trabalho.

Desenvolva uma 
política e procedi-
mentos internos 
para identificação 
e isolamento de 
pessoas doentes.

Desenvolva, imple-
mente e comunique 
proteções e flexibi-
lidades do ambien-
te de trabalho.

Implemente me-
didas de contro-
les no ambiente.

Defina recomenda-
ções de acordo com 
o risco de exposição.

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

Para mais informações, acesse:
http://www.fiema.org.br/sesi

https://www.fiema.org.br/sesi
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Webvídeos - Receitas saudáveis e fáceis, além de exercícios físicos estão sen-

do gravados a todo momento pelos colaboradores do SESI e disponibilizados 

nos canais digitais da entidade para consumo do público em geral, tanto in-

dustriários quanto comunidade.

Veja nas Redes Sociais do SESI-MA no Instagram e Facebook.

Os atendimentos na clínica médica e de saúde ocupacional do SESI estão fun-

cionando, mas de forma programada, com horários pré-agendados, assim 

como os atendimentos odontológicos de urgência.

1.6.2 Educação e Cultura

Aos alunos das escolas, o SESI elaborou aulas complementares e disponibili-

zou este conteúdo no site, para estudo, pesquisa e aprofundamento dos con-

teúdos, a fim de manter o ritmo dos estudantes enquanto não retornam à ro-

tina normal. Essa disponibilização foi informada aos pais pelos canais digitais 

do SESI. Em paralelo, foram produzidos webvídeos com dicas aos pais sobre 

o que fazer com os filhos em casa nesse período, orientados por professores, 

arte educadores, entre outros profissionais da entidade. Esta última iniciativa 

(dicas aos pais) também rendeu uma pauta à TV de maior audiência local.

Para mais informações, acesse:
https://www.instagram.com/sesimaranhaooficial/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/pages/category/Business-Service/sesimaranhao/posts/

https://www.instagram.com/sesimaranhaooficial/?hl=pt-br
https://pt-br.facebook.com/pages/category/Business-Service/sesimaranhao/posts/
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Também está à disposição da comunidade, em sua plataforma educativa on-

-line mais de 17 mil objetos digitais de aprendizagem para que estudantes, 

educadores, pais e a população em geral possam aproveitar o período de iso-

lamento social para aprimorar seus conhecimentos de forma divertida, com 

jogos, vídeos, infográficos e desafios.

Para mais informações, acesse:
https://sesieducacao.com.br/brasil/home.php

O SESI ainda organiza o projeto Janela Cultura, que deve iniciar após o período 

do lockdown, promovendo shows musicais em seu Caminhão da Cultura, pelos 

bairros da cidade.

https://sesieducacao.com.br/brasil/home.php
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1.7 TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

1.7.1 Máscaras em impressoras 3D e máscaras de tecido

O SENAI está produzindo máscaras, em impressoras 3D, para destinar a médicos 

e técnicos que atuam na área de saúde, em apoio ao combate do Coronavírus. 

A iniciativa é conjunta e tem a participação de vários parceiros locais, entre eles 

a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secti), UFMA, IFMA, IEMA, além 

de profissionais autônomos. Até o momento, 748 máscaras foram produzidas.

O SENAI também já produziu 414 máscaras de tecido na área de Vestuário 

da entidade.

Para mais informações, acesse:
https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/

1.7.2 Cursos, capacitações e treinamentos

As ações do IEL durante a pandemia, estão direcionadas à capacitação on-line 

(cursos gratuitos) oferecidos em parceria com a Faculdade da Indústria. De acor-

do com os dados, foram 649 participantes maranhenses até o dia 27 de abril.

https://www.faculdadesdaindustria.org.br/ielgratuito/
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Essa semana, o IEL lança a série gratuita de webinares de Mentoria em Gestão 

Empresarial, com oito bate-papos com grandes especialistas nacionais sobre te-

mas vitais para que as empresas mantenham a estrutura e consigam superar 

esse período de crise. Os webinares serão ao longo das próximas semanas, sem-

pre às quintas-feiras, às 16h.

Para participar, 
inscreva-se em:
https://bit.
ly/2Yi7iVN e 
receba o link de 
acesso às lives

IEL - WEBINARES DE MENTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL

7/5/2020
Como liderar na crise sem sair com heróis mortos e soldados desmo-
tivados, com Pedro Mandelli

14/5/2020 Finanças e gestão de caixa em tempos de crise, com Ricardo Mollo

21/5/2020
Reduzir custos e aumentar a eficiência operacional: um desafio cons-
tante, com Alexander Willy

28/5/2020
Engajamento e trabalho remoto em tempos de pandemia, com Patrí-
cia Araújo (MLivre)

4/6/2020
Inovação: a competência organizacional para a era pós-digital, com 
Leonardo Comparsi

11/6/2020
Otimização e reorganização comercial em tempos de COVID-19, com 
Ricardo Mollo

18/6/2020
Liderando pessoas na crise e no pós-crise: Como manter sua equipe 
sempre engajada, com Leda Machado

25/6/2020 Futuring: Análise de Cenários para a Estratégia, com Luca Borroni

O IEL ainda desenvolve atividades de orientação na condução dos programas 

de estágio.

1.7.3 Vagas abertas

O SENAI também trabalha a capacitação com a abertura de vagas gratuitas em 

cursos a distância voltados à indústria 4.0, para serem feitos durante o período de 

quarentena. São mais de 100 mil vagas gratuitas para cursos autoinstrucionais, 

como: Desvendando a Indústria 4.0, Desvendando a Blockchain, Desvendando o 

Lean Manufacturing e Desvendando o BIM (Building Information Modeling).

Para mais informações, acesse:
https://loja.mundosenai.com.br/senainacional/

1.7.4 Olimpíada do Conhecimento

Em apoio aos competidores maranhenses da Olimpíada do Conhecimento, foi 

feita a disponibilização do curso de Lean Manufacturing para treinadores e com-

petidores. O SENAI ainda disponibilizou infraestrutura básica de materiais, fer-

ramentas e instrumentos para os competidores treinarem em teletrabalho.

https://loja.mundosenai.com.br/senainacional/
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1.8 SINDICATOS

1.8.1 Máscaras de pano

O Sindicato das Indústrias de Malharia e de Confecções de 

Roupas em Geral do Estado do Maranhão (Sindvest), por 

meio da filiada Malharia Milagres, de São Luís, firma um 

contrato emergencial com a Secretaria Estadual de Edu-

cação (SEDUC), para que a empresa maranhense confec-

cionasse dentro dos próximos 30 dias, 136 mil máscaras 

de algodão (lavável) e assim, colaborar com medidas de 

contenção de transmissão do novo Coronavírus.

1.8.2 Boas práticas e orientações

Para garantir aos seus associados todo o suporte necessá-

rio para o momento, o Sinduscon (Sindicato das Indústrias 

da Construção Civil do Maranhão) tem orientado as em-

presas de construção civil a adotarem boas práticas nos 

canteiros de obra, como forma de prevenção à COVID-19. 

Outras ações também são realizadas para minimizar a cri-

se no setor, a exemplo de reuniões virtuais com a Caixa e 

Banco do Brasil, intermediadas pela Federação, por meio 

do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC).

1.8.3 Protetores faciais

O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Mara-

nhão (Sindigraf), intermedia corte industrial do acetato 

por meio de três gráficas parceiras (7 Cores, Etcetera e 

Omnizy 3D) para a confecção de 320 máscaras protetoras, 

do tipo Face Shields numa iniciativa conjunta da Secreta-

ria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), 

em parceria com o grupo “Makers contra a COVID-19” e 

apoio de outras instituições como o SENAI.
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1.9 ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS TRABALHISTAS

A área técnica da FIEMA vem realizando uma série de análises sobre como a 

pandemia do Coronavírus tem impactado nas relações de trabalho, uma vez que 

vem mudando a rotina em escritórios, fábricas e demais ambientes de trabalho.

MATERIAIS PRODUZIDOS SOBRE ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS TRABALHISTAS

27/4/2020 Coronavírus afeta fortemente a indústria do Maranhão 

13/4/2020
Medidas do governo federal em apoio ao setor produtivo - indústria 
de médio e grande porte 

13/4/2020
Medidas do governo federal em apoio ao setor produtivo - indústria 
de pequeno porte 

9/4/2020 Síntese Medidas Trabalhistas enfretamento coronavírus - CNI 

9/4/2020 Medidas Trabalhistas Emergenciais 2 - MP 936/2020 

8/4/2020 Dicas para as Empresas Enfrentarem a COVID-19 

2/4/2020

Informativo CNI - MP 936/2020 – Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e renda e medidas trabalhistas complementa-
res para enfrentamento do Estado de Calamidade decorrente da 
COVID-19

23/03/2020 Medidas Trabalhistas Emergenciais 1 - MP 927/2020

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/publicacoes

A pandemia do coronavírus (COVID-19) tem exigido de todos (governos, empresá-
rios e suas empresas e a própria sociedade no seu conjunto) não somente sacrifícios, mas, 
principalmente, iniciativas que precisam ser convergentes no combate a esse mal. 

O avanço é rápido e as ações de enfrentamento impõem o isolamento social, como 
medida para evitar maior propagação do vírus e isto afeta a vida das pessoas e das em-
presas, principalmente as micro e pequenas empresas que não têm reservas acumuladas. 

Por esta razão é que a Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) 
oferece as seguintes dicas, como orientação para a sobrevivência dos negócios nesse 
tempo de dificuldade:

SÃO LUÍS 
8 DE ABRIL DE 2020

1 PROJETAR AS 
RECEITAS E DESPESAS 

DOS PRÓXIMOS MESES
Se possível, deve-se sepa-
rar as despesas por tipo de 
gasto, para que se saiba 
quanto vai ser preciso gas-
tar com cada despesa e 
quanto dinheiro será preci-
so para manter o negócio 
pelos próximos meses.

2 TENTAR REDUZIR 
OS CUSTOS 

Em tempos de baixa arreca-
dação, a primeira medida 
é reduzir os custos, tentan-
do renegociar contratos 
de aluguel, contratos com 
empresas terceirizadas, 
diminuir as contas de ener-
gia, de água/esgoto ou gás, 
para controlar o caixa.

3 IMPOSTOS 
E SALÁRIOS

O governo federal adiou 
o pagamento do Simples 
Nacional para pequenas 
empresas. Isso já pode dar 
uma folga nos próximos 90 
dias. Já foi anunciado pelo 
governo que as empresas 
podem reduzir a jornada e 
o salários dos empregados 
pela metade.

4 ANTECIPAR  
AS FÉRIAS

Sem conseguir produzir e, 
também, para evitar o con-
tágio entre os empregados, 
empresas podem antecipar 
férias ou dar férias coleti-
vas aos trabalhadores.

5 AJUSTAR PONTOS 
DE ACORDOS 

COLETIVOS
Empresas com grande nú-
mero de empregados e que 
possuem acordos coletivos 
de trabalho podem propor 
a alteração temporária 
de determinados pontos 
acordados.

6 UTILIZAR BANCO 
DE HORAS

Caso a empresa não tenha 
como continuar com suas 
atividades, ela pode acor-
dar com o sindicato a cria-
ção de um banco de horas. 
O período sem trabalhar 
poderá ser compensado 
quando a empresa retornar 
às atividades.

Dicas para as empresas 
enfrentarem a COVID-19

INFORMATIVO FIEMA
Número 7 • ABRIL de 2020

Coronavírus afeta fortemente 
a indústria do Maranhão

Consulta realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIE-
MA), junto às empresas industriais, mostra a intensidade dos impactos provoca-
dos pela pandemia da COVID-19.

Para 88,1% das empresas consultadas a produção foi afetada negativamente, 
sendo que para 33,3% a queda foi muito intensa e para 23,8% delas a produção 
está parada (por tempo determinado ou indeterminado). Somente para 11,9% 
houve aumento de produção.
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 EXPRESSIVA QUEDA NO VOLUME DE PRODUÇÃO

Queda intensa na produção

Queda fraca na produção

Produção parada por tempo indeterminado

Produção aumentou

Produção parada por tempo determinado

31%

33,3%

21,4%

11,9%

2,4%

GRÁFICO 1 - EXPRESSIVA QUEDA DE PRODUÇÃO

INDÚSTRIAS DE PEQUENO PORTE

SÃO LUÍS,
13 DE ABRIL DE 2020

Medidas do governo 
federal em apoio ao 
setor produtivo

1. CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS

Liberação de R$ 5 bilhões em recursos do FAT para expansão de crédito à produção
• R$ 706 milhões para o Programa de Fomento às Micro, Pequenas, Médias e Grandes Em-

presas (FAT-Fomentar);
• R$ 100 milhões para o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO);
• R$ 2,350 bilhões para o Programa de Geração de Emprego e Renda para o Setor Urbano 

(Proger-Urbano);
• R$ 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf);
• R$ 30 milhões para o programa de financiamento da aquisição de veículos de aluguel 

para transporte individual de passageiros (FAT-Taxista).

Entre em contato com o banco parceiro do FAT de sua preferência.

Linhas de crédito em condições especiais
A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) fornecerão ajuda adicional para que as empresas possam atravessar a 
parte mais difícil do combate à pandemia:

• Na Caixa, R$ 5 bilhões para agronegócios, com foco em custeio e comercialização; R$ 3 
bilhões para Santas Casas e hospitais conveniados ao SUS; R$ 40 bilhões para capital de 
giro (R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões somente para empresas de Comércio e Serviços) com 
carência de 60 dias e R$ 30 bilhões para compra de carteira de bancos. Acesse a página 
“Caixa com sua empresa”.

• No Banco do Brasil, no Programa de Geração de Renda para o Setor Urbano (Proger), R$ 
5 bilhões de recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo R$ 1,5 
bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 
3,5 bilhões para empresas com até R$ 10 milhões de faturamento. Acesse a Página do BB.

• No BNDES, R$ 40 bilhões em créditos para folha de pagamento, R$ 5 bilhões para Micro 
e Pequenas Empresas, R$ 11 bilhões para operações indiretas e R$ 2 bilhões para saúde. 
Acesse a página do “BNDES contra o Coronavírus”.

INDÚSTRIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTES

SÃO LUÍS,
13 DE ABRIL DE 2020

Medidas do governo 
federal em apoio ao 
setor produtivo

1. CRÉDITO, SEGURO E GARANTIAS

Linhas de crédito em condições especiais
A Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-

nômico e Social (BNDES) fornecerão ajuda adicional para que as empresas possam atravessar a 
parte mais difícil do combate à pandemia:

• Na Caixa, R$ 5 bilhões para agronegócios, com foco em custeio e comercialização; R$ 3 
bilhões para Santas Casas e hospitais conveniados ao SUS; R$ 40 bilhões para capital de 
giro (R$ 18 bilhões a R$ 20 bilhões somente para empresas de Comércio e Serviços) com 
carência de 60 dias e R$ 30 bilhões para compra de carteira de bancos. Acesse a página 
“Caixa com sua empresa”.

• No Banco do Brasil, no Programa de Geração de Renda para o Setor Urbano (Proger), R$ 
5 bilhões de recursos originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), sendo R$ 1,5 
bilhão para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e R$ 
3,5 bilhões para empresas com até R$ 10 milhões de faturamento. Acesse a Página do BB.

• No BNDES, R$ 40 bilhões em créditos para folha de pagamento, R$ 5 bilhões para Micro 
e Pequenas Empresas, R$ 11 bilhões para operações indiretas e R$ 2 bilhões para saúde. 
Acesse a página do “BNDES contra o Coronavírus”.

Suspensão do pagamento de amortizações de empréstimos do BNDES
• As empresas médias e grandes poderão deixar de pagar por seis meses o valor da amorti-

zação de suas operações de crédito devidas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES).

Caso a operação tenha sido direta, as empresas devem fazer a solicitação ao próprio 
BNDES. Caso tenha havido intermediação de algum banco, as empresas devem fazer a solicitação 
ao banco intermediário.

MP 927
MP 936
MP 944
MP 946
E OUTRAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO
DA CRISE DO CORONAVÍRUS

SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS E
MANUTENÇÃO DOS EMPREGOS

-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA

MEDIDAS TRABALHISTAS

SÍNTESE

Atualizado em 9/04, às 14 horas

INFORMATIVO FIEMA
9 de abril de 2020

MEDIDAS TRABALHISTAS 
EMERGENCIAIS 
 

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Medida Provisória 936/2020, 
de 1º de abril

Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe 
sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de 
calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 
2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus (COVID-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
e dá outras providências.

I - preservar o emprego e a renda;

II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e

III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamida-
de pública e de emergência de saúde pública.

Art. 3º São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e 
da Renda:

I - o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda;

II - a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e

III - a suspensão temporária do contrato de trabalho.

2

 OBJETIVOS

INFORMATIVO FIEMA
23 de março de 2020

MEDIDAS TRABALHISTAS 
EMERGENCIAIS 
 

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Governo edita MP com medidas 
trabalhistas a serem adotadas 
durante a crise do coronavírus

Foi editada ontem a Medida Provisória (MP) 927, que prevê medidas a serem ado-
tadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda durante o 
estado de calamidade pública resultante do coronavírus.

O prazo para apresentação de emendas se encerra em 30/03 e a vigência da MP 
é até 19/07.

A Medida Provisória será relatada por um Senador.

Durante o estado de calamidade, empregadores e empregados poderão celebrar 
acordos individuais, tendo preponderância sobre os demais instrumentos norma-
tivos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição, a 
fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que poderão adotar, entre 
outras, as seguintes medidas:

a) teletrabalho; b) antecipação de férias individuais; c) concessão de férias coletivas; 
d) aproveitamento e a antecipação de feriados; e) banco de horas; f) suspensão de 
exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; g) direcionamento do 
trabalhador para qualificação; e h) diferimento do recolhimento do FGTS.

A FIEMA criou esse informe, na forma de tabela, para facilitar a compreensão das 
medidas da MP 927.

1

 GERAL

https://www.fiema.org.br/publicacoes
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1.10 ORIENTAÇÕES DE ACESSO 
AO CRÉDITO

FIEMA lança um material com as orientações para acesso 

ao crédito, informações e linhas de crédito para ajudar as 

empresas maranhenses na superação dessa crise. O docu-

mento prioriza as linhas dos governos Federal e Estadu-

al voltadas para esse período de pandemia da COVID-19, 

além das linhas emergenciais, citamos algumas opções 

tradicionais de crédito.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2670/fiema-promove-
reuniao-com-instituicao-financeira-para-apoio-a-
industria-durante-a-pandemia

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/revista/300/orientacoes-
para-acesso-ao-credito-versao-atualizada

1.11 REUNIÃO COM BANCOS

Além disso, tem realizado reuniões com as instituições fi-

nanceiras para levar ao setor industrial informações sobre 

o que está disponível de crédito, nesse momento de crise, 

onde cerca de 80% do empresariado maranhense se en-

contra em dificuldades financeiras.

Para facilitar, na página do site da FIEMA destinada às in-

formações do Coronavírus, há uma área específica para as 

ações dos bancos para esse momento de pandemia. 

https://www.fiema.org.br/noticia/2670/fiema-promove-reuniao-com-instituicao-financeira-para-apoio-a-industria-durante-a-pandemia
https://www.fiema.org.br/noticia/2670/fiema-promove-reuniao-com-instituicao-financeira-para-apoio-a-industria-durante-a-pandemia
https://www.fiema.org.br/noticia/2670/fiema-promove-reuniao-com-instituicao-financeira-para-apoio-a-industria-durante-a-pandemia
https://www.fiema.org.br/revista/300/orientacoes-para-acesso-ao-credito-versao-atualizada
https://www.fiema.org.br/revista/300/orientacoes-para-acesso-ao-credito-versao-atualizada
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1.12 PLEITOS JUNTO AO PODER PÚBLICO

A FIEMA continua desempenhando seu papel de protagonista do desenvolvi-

mento do Estado. Logo no início da pandemia, elenca propostas ao Governo 

Estadual para o enfrentamento e atenuação dos efeitos da crise econômica, 

das quais algumas já estão com status de atendidas, entre elas, a  prorrogação 

por 90 dias das certidões negativas de débitos expedidos pela Secretaria de 

Fazenda, a suspensão dos prazos e do acesso aos autos físicos dos processos 

administrativos TARF por 15 (quinze) dias, inclusive para impugnação de auto 

de infração, impugnação de notificação de lançamento, contestação de termo 

de verificação, contestação de intimações fiscais eletrônicos, além da prorro-

gação do pagamento do IPVA.

ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS DA FIEMA AO GOVERNO ESTADUAL 
EM APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS INDÚSTRIAS NO PERÍODO 

DA PANDEMIA DA COVID-19

Prorrogação do prazo para o pagamento do ICMS pelas empresas optantes do Simples Nacional de 20/04, 20/05 e 
20/06 para 20/10, 20/11 e 21/12/2020

Suspensão por 120 dias da cobrança e pagamento parcelamentos ativos

Suspensão das multas, das penalidades por descumprimento das obrigações acessórias por 90 dias, inclusive a sus-
pensão da inscrição estadual

Prorrogação por 90 dias da validade das Certidões Negativas de Débitos - CND que vencerem no período de vigência 
das medidas

Internalização do Convênio CONFAZ 08/20 de parcelamento especial com vecimento Inicial em 20/01/2021

Prorrogação do termo inicial de cobrança do FDI para 01/01/2020

Prorrogação automática dos benefícios fiscais que vencerem durante as medidas

Suspensão de abertura de novos procedimentos fiscais

Interrupção dos prazos para contestação de intimação fiscal, impugnação e recursos voluntário e de revista

Suspensão de inscrição em dívida ativa, protesto e ajuizamento de execuções fiscais

Prorrogação por 90 dias para pagamento das taxas de água e IPVA

Prorrogação dos prazos das contas de energia elétrica

Comprometimento do governo estadual de cumprir pontualmente com os pagamentos de seus fornecedores de 
serviços e produtos, atitude que contribuirá sobremaneira para a saúde financeira das empresas;

Redução de Tributos Estaduais incidentes sobre os serviços públicos de Energia, Água, Comunicação, Combustíveis e 
Transporte;

Priorização pelo governo do Maranhão em todas as compras, tanto na administração direta como indireta, para a 
aquisição de bens produzidos pela indústria maranhense, principalmente de itens constantes nas cestas básicas, 
produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros, como forma de minimizar os efeitos da crise. 

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/revista/view/301

https://www.fiema.org.br/revista/view/301
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1.13 ARTICULAÇÃO E DEFESA DE INTERESSES

1.13.1 Doação de cestas

O Sistema FIEMA por meio do SESI realiza entrega, à Federação dos Municí-

pios do Estado do Maranhão (Famem), de 75 toneladas de alimentos (cestas 

básicas) a serem doadas às famílias de 20 municípios maranhenses que decre-

taram situação de emergência em consequência das enchentes e que também 

estão enfrentando os impactos do Coronavírus.

1.13.2 Entrega de kits de higiene

O Serviço Social da Indústria do Maranhão (SESI-MA), atendendo a um pedido 

da Defensoria Pública do Estado do Maranhão (DPE-MA), fez a distribuição 

e entrega de 350 kits de higiene para idosos, contendo sabão líquido, sabão 

em barra e álcool em gel, além de 800 máscaras. A atuação conjunta entre 

SESI e DPE-MA vai beneficiar instituições cuidadoras da terceira idade em 

dez municípios maranhenses.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2682/sesi-ma-faz-entrega-de-kits-de-higiene-a-
dpe-para-combate-ao-coronavirus

https://www.fiema.org.br/noticia/2682/sesi-ma-faz-entrega-de-kits-de-higiene-a-dpe-para-combate-ao-coronavirus
https://www.fiema.org.br/noticia/2682/sesi-ma-faz-entrega-de-kits-de-higiene-a-dpe-para-combate-ao-coronavirus
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1.13.3 Conselhos Temáticos da FIEMA discutem relações de 
trabalho e alternativas de crédito

Os conselhos temáticos de Relação de Trabalho e Desenvolvimento Sindical 

(CTRT) e de Micro e Pequenas Empresas (COMPEM) da FIEMA realizam uma 

reunião ordinária via videoconferência para tratar das consequências e desa-

fios das relações de trabalho com a Medida Provisória 936/20 e as alternativas 

de créditos e gestão de negócios para superar os desafios atuais em decorrên-

cia da COVID 19. Com palestras da Gerente Executiva de Relações do Trabalho 

da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Sylvia Lorena de Sousa e do Ge-

rente de Política Industrial da CNI, João Emilio Padovani Gonçalves, a reunião 

teve a presença dos membros dos conselhos.

1.13.4 FIEMA encaminha à ANEEL e Equatorial Energia pedido 
de revisão de contratos firmados entre os consumidores 
corporativos e a concessionária

Devido o atual cenário epidêmico e sanitário do país, que desacelera a econo-

mia, a FIEMA encaminha para a Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL e 

para a Equatorial Energia, ainda em abril, concessionária de energia elétrica 

para o Maranhão, ofícios solicitando a revisão dos instrumentos contratuais 

firmados com as empresas industriais, bem como as flexibilizações, em prol 

da manutenção dos segmentos produtivos do nosso Estado, neste momento 

de grande crise.
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1.13.5 Pesquisa da FIEMA: Coronavírus afeta fortemente a 
indústria do Maranhão

Uma Consulta Empresarial realizada 

pela Coordenação de Ações Estraté-

gicas da FIEMA, no período de 15 a 21 

de abril revelou dados preocupantes 

que refletem que a COVID-19 afetou 

fortemente a Indústria Maranhense. 

São informações que apresentam 

uma expressiva queda no volume de 

produção. Para 88,1% das empresas 

consultadas a produção foi afeta-

da negativamente, sendo que para 

33,3% a queda foi muito intensa e 

para 23,8% delas a produção está pa-

rada (por tempo determinado ou in-

determinado). Somente para 11,9% 

houve aumento de produção.

A pesquisa também revelou que para 95,3% das empresas consultadas houve 

queda de produção, sendo que para 52,4% esse impacto foi intenso, enquanto 

para outras 42,9% a redução foi fraca. Somente 4,7% das consultadas informa-

ram ter aumento de demanda.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/revista/view/304

INFORMATIVO FIEMA
Número 7 • ABRIL de 2020

Coronavírus afeta fortemente 
a indústria do Maranhão

Consulta realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIE-
MA), junto às empresas industriais, mostra a intensidade dos impactos provoca-
dos pela pandemia da COVID-19.

Para 88,1% das empresas consultadas a produção foi afetada negativamente, 
sendo que para 33,3% a queda foi muito intensa e para 23,8% delas a produção 
está parada (por tempo determinado ou indeterminado). Somente para 11,9% 
houve aumento de produção.
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 EXPRESSIVA QUEDA NO VOLUME DE PRODUÇÃO

Queda intensa na produção

Queda fraca na produção

Produção parada por tempo indeterminado

Produção aumentou

Produção parada por tempo determinado

31%

33,3%

21,4%

11,9%

2,4%

GRÁFICO 1 - EXPRESSIVA QUEDA DE PRODUÇÃO

https://www.fiema.org.br/revista/view/304
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1.13.6 Campanha da FIEMA estimula compra de produtos locais

Com a mensagem “Produto Maranhense, melhor para nossa gente”, a FIEMA 

está estimulando os consumidores maranhenses a optar por produtos fabrica-

dos no Estado na hora de fazer compras, neste período de isolamento social, 

contribuindo para a retomada do crescimento e geração de empregos locais.

A campanha é digital e as artes podem ser replicadas por quem desejar pro-

mover os negócios locais. A ideia se originou do fato de sermos uma economia 

muito mais diversificada do que tem sido percebido. O objetivo é fortalecer as 

empresas industriais estimulando a população a consumir produtos locais, de 

empresas e autônomos do Maranhão, dando preferência a estes também nas 

compras on-line, principalmente neste período de quarentena.
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1.13.7 Propostas da classe industrial para protocolo de retomada

Após análise criteriosa do Protocolo Geral de medidas de controle de ambientes 

e pessoas para a retomada das atividades econômicas, os representantes da FIE-

MA e de seus sindicatos filiados, encaminharam uma série de propostas de alte-

ração do setor industrial à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia 

(SEINC) que está à frente da ação. 

A intenção é que as sugestões da entidade contidas no Protocolo Geral, elabo-

rado pelo governo do estado, sejam feitas como “recomendações” e não como 

“obrigações legais”. Os empresários industriais temem ter que efetuar investi-

mentos, em momento de recursos escassos, para ajustar instalações aos protoco-

los de segurança e saúde dos trabalhadores e visitantes.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2685/propostas-da-classe-industrial-para-
protocolo-de-retomada

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2691/sesi-leva-arte-cultura-e-alegria-para-
condominios-de-sao-luis-em-tempos-de-isolamento-social

1.13.8 SESI leva arte, cultura e alegria para condomínios de 
São Luís em tempos de isolamento social

Pensando em amenizar e diminuir a ansiedade trazida por esse cenário de incerte-

za, medo e solidão, provocados pelo isolamento social, e proporcionando alegria 

e entretenimento para as pessoas que moram em condomínios de São Luís, o SESI 

lançou o projeto SESI Janela Cultural, que consiste em apresentações no palco da 

unidade móvel do Caminhão da Cultura do SESI em vários condomínios da cidade. 

Os moradores apreciam, das janelas dos seus apartamentos, diversas ações cul-

turais promovidas pela entidade, como espetáculos teatrais, apresentações mu-

sicais e bênçãos religiosas. As apresentações são realizadas sempre às quartas, 

quintas e sextas, no final da tarde

https://www.fiema.org.br/noticia/2685/propostas-da-classe-industrial-para-protocolo-de-retomada
https://www.fiema.org.br/noticia/2685/propostas-da-classe-industrial-para-protocolo-de-retomada
https://www.fiema.org.br/noticia/2691/sesi-leva-arte-cultura-e-alegria-para-condominios-de-sao-luis-em-tempos-de-isolamento-social
https://www.fiema.org.br/noticia/2691/sesi-leva-arte-cultura-e-alegria-para-condominios-de-sao-luis-em-tempos-de-isolamento-social
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Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2699/sesi-proporciona-momento-de-fe-em-
condominios

1.13.9 SESI proporciona momento de fé em condomínios com 
projeto Janela Cultural da Fé

Depois do sucesso do Projeto “Janela Cultural” nos condomínios de São Luís, o  

Serviço Social da Indústria (SESI), entidade do Sistema FIEMA, lançou o projeto 

“SESI Janela Cultural da Fé”, que consiste em celebrar uma missa no palco da uni-

dade móvel do Caminhão da Cultura do SESI. A ação é totalmente gratuita, e pro-

porciona um momento de fé e reflexão da palavra de Deus para os moradores de 

condomínios da Ilha, ajudando a diminuir a ansiedade ocasionada por esse cená-

rio de incerteza, medo e solidão, provocados pelo isolamento social e a pandemia.

1.13.10 FIEMA e SESI realizam doação de cestas básicas para 
famílias desabrigadas em Imperatriz

Famílias carentes de catadores de materiais recicláveis e resíduos sólidos fo-

ram beneficiadas com a entrega de alimentos (cestas básicas) realizada pelo 

Serviço Social da Indústria (SESI/MA), em Imperatriz. As entregas aconteceram 

no lixão municipal de Imperatriz e na Associação dos Catadores de Material 

Reciclável (Ascamare). A ação foi representou um esforço da Federação, e de 

grandes parceiros, no apoio às famílias que sofreram com as enchentes e ago-

ra com a COVID-19.

Foram doadas 75 toneladas de alimentos pela FIEMA/SESI, em parceria com 

a Federação dos Municípios, a partir de um convênio que beneficiou famílias 

afetadas de 20 municípios maranhenses que decretaram situação de emer-

gência em consequência das enchentes.

https://www.fiema.org.br/noticia/2699/sesi-proporciona-momento-de-fe-em-condominios
https://www.fiema.org.br/noticia/2699/sesi-proporciona-momento-de-fe-em-condominios
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1.13.11 Bancos apresentam linhas de crédito emergenciais 
para MPEs maranhenses

Cerca de 120 empresários de micro, médias e pequenas empresas maranhen-

ses assistiram pelo site da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, 

a videoconferência “Acesso às Linhas de Crédito Emergenciais no Maranhão”, 

com a participação de representantes do Banco do Brasil (BB), Caixa, Banco do 

Nordeste (BNB), Banco da Amazônia (Basa) e Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social (BNDES).

A ação virtual de aproximação dos bancos com os empreendedores mara-

nhenses foi uma iniciativa do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da FIEMA 

e teve o objetivo de tentar sanar as dúvidas dos empresários sobre as linhas 

emergenciais de crédito lançadas pelos bancos, com foco principalmente em 

pequenas e médias empresas nesse período de pandemia.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2692/bancos-apresentam-linhas-de-credito-
emergenciais-para-mpes

https://www.fiema.org.br/noticia/2692/bancos-apresentam-linhas-de-credito-emergenciais-para-mpes
https://www.fiema.org.br/noticia/2692/bancos-apresentam-linhas-de-credito-emergenciais-para-mpes
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1.13.12 Na semana da indústria, SESI promove atendimentos 
diversos em prol da saúde, segurança e lazer dos 
industriários maranhenses

Em alusão ao Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, o Serviço Social da 

Indústria do Maranhão (SESI-MA) resolveu levar para empresas dos segmentos 

da construção civil, panificação, vestuário, reparação de veículos e cerâmica uma 

programação focada em cultura e lazer, além, evidentemente, da divulgação de 

protocolos de saúde e segurança, com as orientações de prevenção e combate 

ao coronavírus. Quinze empresas foram beneficiadas com ações que incluíram 

apresentações musicais, sessões de alongamento e relaxamento com técnicas 

de respiração, entrega de alimentos saudáveis e brindes. 

 

A iniciativa teve a parceria do Sinduscon - Sindicato das Indústrias da Constru-

ção Civil do Estado do Maranhão; Sindvest - Sindicato das Indústrias de Malha-

ria e de Confecções de Roupas em geral dos Estado do Maranhão; Sindicato 

da Indústrias de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Maranhão 

(Sinderepa); Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de São Luís 

(Sindpan); e Sindicato das Indústrias de Cerâmica para Construção do Estado 

do Maranhão (Sindicerma). E incluiu ações contra a pandemia, com entrega de 

máscaras de tecido e kits de higiene (sabão em barra, sabão líquido e álcool gel), 

divulgação do serviço de acolhimento psicológico gratuito ao industriário, entre 

outros serviços, como orientações de higiene bucal e entrega de um estojo com 

escova, pasta de dentes e fio dental, objetivando a preservação da vida do tra-

balhador da indústria nesse período delicado pelo qual o mundo passa.

Para mais 
informações, 
acesse:
https://www.
fiema.org.br/
noticia/2694/
sesi-promove-
atendimentos-
em-prol-dos-
industriarios-
maranhenses

https://www.fiema.org.br/noticia/2694/sesi-promove-atendimentos-em-prol-dos-industriarios-maranhenses
https://www.fiema.org.br/noticia/2694/sesi-promove-atendimentos-em-prol-dos-industriarios-maranhenses
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1.13.13 Teste rápido para a COVID-19 é 
oferecido pelo SESI-MA na capital e interior

Pelo Programa SESI +Diagnóstico COVID-19, o Serviço 

Social da Indústria do Maranhão (SESI-MA) oferece às 

empresas industriais testes rápidos para a COVID-19. O 

atendimento inclui, ainda, teleconsulta, acompanhamen-

to e monitoramento dos trabalhadores, com condições 

especiais para retestagem, além de um relatório comple-

to para a empresa. O serviço é subsidiado, isto é, só é co-

brado da empresa o insumo e o gesto vacinal, custando a 

metade do valor praticado no mercado e com aplicação in 

loco, dentro da empresa. O serviço é exclusivo para pes-

soa jurídica, e tem valores com desconto para o setor in-

dustrial. A expectativa é realizar 9.500 testes em São Luís, 

Imperatriz e Caxias.

Para agendar o serviço de testagem do SESI, os interessa-

dos devem entrar em contato pelos telefones (98) 2109-

1859, (98) 99100-3148, (98) 3232-5115 e 3222-4412, ou 

pelo email sesiclinica@fiema.org.br.

1.13.14 SESI-MA inicia vacinação contra H1N1 
em indústrias maranhenses

A fim de garantir a imunidade dos trabalhadores da indús-

tria e de empresas de São Luís contra a H1N1, o Serviço 

Social da Indústria do Maranhão (SESI-MA) está desenvol-

vendo o serviço de vacinação dentro das empresas. Os 

estabelecimentos interessados podem entrar em contato 

com o SESI-MA para aquisição das doses da vacina, que 

tem valores diferenciados para o setor industrial.

O acesso às vacinas pode ser realizado pelo número (98) 

2109-1859 para atendimentos em São Luís, Caxias e Impe-

ratriz. A empresa também pode escolher se deseja enviar 

seus colaboradores para a imunização na clínica do SESI, 

no caso da capital, ou se prefere ser atendida via unidade 

móvel, dentro da própria empresa.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/
noticia/2702/teste-rapido-
para-a-covid-19-e-oferecido-na-
capital-e-interior

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/
noticia/2701/sesi-ma-inicia-
vacinacao-contra-h1n1-em-
industrias-maranhenses
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1.11.15 SENAI doa máscara tipo face shield 
para profissionais de saúde em Açailândia

A falta de equipamentos de segurança, é um dos proble-

mas enfrentados pelos profissionais da saúde no combate 

a COVID-19 em todo o Estado. Em Açailândia, o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI/MA), entida-

de do Sistema FIEMA, confeccionou 50 máscaras modelo 

Face Shield (escudo facial), que foram doadas para profis-

sionais de saúde que atuam no hospital de campanha e no 

Lar de Idosos Frei Daniel.

Utilizando técnicas de impressão 3D, a estrutura que é 

montada a uma placa de acrílico, segue padrão internacio-

nal para a fabricação, e foi feita por instrutores nos labo-

ratórios do Centro de Educação Profissional e Tecnológica 

do SENAI Açailândia.

1.11.16 SESI-MA transforma arraial de São 
João para levar cultura do bumba-meu-boi 
aos condomínios de São Luís, em tempos de 
pandemia

Da janela dos apartamentos ou mesmo no pátio de con-

domínios, mantendo todas as regras de segurança e saú-

de, os moradores, com máscaras, e de todas as idades, 

apreciaram a festa reservada de São João. O Projeto SESI 

Arraiá Volante apresentou grupos de diversos sotaques 

durante o mês de junho, na unidade móvel da entidade, 

e com um grupo mínimo de brincantes. As apresentações 

aconteceram de forma gratuita nos condomínios previa-

mente agendados pelo SESI.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/
noticia/2707/senai-doa-
mascara-tipo-face-shield-para-
profissionais-de-saude

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.
org.br/noticia/2708/
sesi-ma-transforma-
arraial-de-sao-joao-para-
levar-cultura-do-bumba-meu-
boi-aos-condominios-de-slz
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1.11.17 SESI lança protocolo para retomada de atividades 
produtivas em tempos de Covid-19

O Serviço Social da Indústria (SESI) produziu protocolo para ajudar empresas 

na retomada das atividades produtivas em tempos de Covid-19. O documento, 

que está disponível gratuitamente no Portal da Indústria, foi elaborado por 

médicos do trabalho, epidemiologistas, engenheiros de saúde e segurança no 

trabalho, psicólogos e outros especialistas do SESI. O guia reúne recomenda-

ções e melhores práticas referendadas por órgãos nacionais e internacionais 

de saúde para orientar empresas em planos de retorno e aumento gradual e 

seguro das atividades, e reforça que as empresas também estejam sempre 

alinhadas às recomendações específicas das autoridades sanitárias locais.

Para mais informações, acesse:
http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2020/5/protocolo-sesi-de-
retomada-das-atividades-produtivas-em-tempos-de-covid-19/#protocolo-sesi-de-
retomada-das-atividades-produtivas-em-tempos-de-covid-19%20

1.11.18 SESI-MA inicia entrega kits de higiene e leva 
orientações de saúde no combate ao coronavírus em 
Imperatriz

O Serviço Social da Indústria do Maranhão (SESI-MA) iniciou em junho, os aten-

dimentos do projeto Blitz SESI contra a COVID-19, em Imperatriz. A iniciativa 

abrange a distribuição de máscaras e kits de higiene (sabão líquido, sabão em 

barra e álcool em gel) para trabalhadores das indústrias, além de orientações 

e cuidados repassados por profissionais da área, ginástica laboral, divulgação 

do Guia SESI de Prevenção à Covid-19 e dos serviços complementares ofereci-

dos pelo SESI-MA gratuitamente, como o apoio psicológico a distância.

O projeto deve percorrer as indústrias do setor de alimentação, móveis, moda, 

metalurgia, construção civil e material elétrico. Estima-se que cerca de mil 

funcionários sejam beneficiados com ação.
Para mais 
informações, 
acesse:
https://www.
fiema.org.br/
noticia/2711/
sesi-ma-
entrega-kits-de-
higiene-e-leva-
orientacoes-
de-saude-no-
combate-ao-
coronavirus
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1.11.19 Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedores do Maranhão apresenta 
trabalho realizado durante pandemia em 
reunião do Conselho Gestor 

Executivos das empresas apoiadoras e mantenedoras, 

representantes da FIEMA e do Governo do Estado, que 

integram o Conselho Gestor do Programa de Desenvolvi-

mento de Fornecedores do Maranhão (PDF) se reuniram 

remotamente para apresentar ao Conselho Gestor o que 

foi feito pelo PDF nesse primeiro semestre de 2020, os 

principais resultados alcançados pelo programa e as ações 

consolidadas nesse período de pandemia. Entre elas, as 

indicações de fornecedores locais ao mercado nesse pe-

ríodo, a campanha de incentivo a compras de produtos 

locais, o primeiro ano do novo portal de negócios do PDF, 

a parceria da FIEMA/SENAI com o apoio da Alumar e da 

Cimento Bravo para a recuperação de respiradores mecâ-

nicos, além de reuniões online com fornecedores e geren-

tes de compras das apoiadoras.

Na oportunidade, surgiu a proposta de realização de we-

binars com as áreas de Suprimentos das empresas man-

tenedoras e apoiadoras, abordando as oportunidades 

de fornecimento, procedimentos para cadastramento e 

pontos de melhoria, levantando oportunidades de negó-

cios que auxiliem as empresas a vencer dificuldades, bem 

como discutir caminhos para que os fornecedores mara-

nhenses superem este momento adverso.

O Programa é gerido pela FIEMA/Governo do Estado e 

mantido pela Alumar, Eneva, Equatorial Maranhão, Solar 

Coca-Cola e Vale.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/
noticia/2713/pdf-apresenta-
trabalho-realizado-durante-
pandemia-e-reelege-
presidente
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1.11.20 Financiamentos e produção do 
agronegócio são discutidos em reunião do 
Conselho Temático de Micro e Pequenas 
Empresas da FIEMA

Com o objetivo de conhecer as ações da Secretaria de Es-

tado da Agricultura, Pecuária e Pesca do Maranhão (Sagri-

ma) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) voltadas ao produtor rural, de todos 

os portes, nesse cenário de pandemia, a FIEMA realizou, 

com este foco, a segunda reunião de 2020, do Conselho 

Temático de Micro e Pequenas Empresas da Federação 

das Indústrias do Estado do Maranhão.

Entre as iniciativas apresentadas, está a Central Virtual de 

Abastecimento, criada pela Sagrima, para apoio ao produ-

tor maranhense em uma de suas principais dificuldades: a 

comercialização. De forma simples, prática e rápida o pro-

dutor maranhense coloca seus produtos à venda e apare-

ce para os comerciantes locais.

Em seguida, o Sebrae apresentou uma saída para um dos 

principais obstáculos no acesso ao crédito por parte dos 

pequenos negócios, que é a exigência de garantia pelas 

instituições de crédito. A oportunidade é obter recursos 

do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas 

(Fampe), possibilitando elevar as operações de microcré-

dito com taxas mais baixas, maior prazo e melhor período 

de carência para micro e pequenas empresas e empreen-

dedores individuais.

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/
noticia/2712/financiamentos-
e-producao-do-agronegocio-
sao-discutidos-em-reuniao
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1.11.21 SENAI-MA recupera respiradores com defeitos da rede 
de saúde dos municípios

O Sistema FIEMA, por intermédio do Serviço Nacional de Aprendizagem In-

dustrial (SENAI/MA), entregou os dois primeiros respiradores mecânicos to-

talmente recondicionados e prontos para uso, provenientes da Secretaria 

Municipal de Saúde de Caxias, que estavam sem funcionar. Os equipamentos, 

no total de sete, passaram por uma análise técnica e posterior recondiciona-

mento, mediante viabilidade técnica. Do total, cinco equipamentos aguardam 

a reposição de peças.

A iniciativa integra o projeto nacional do SENAI “+ Manutenção de Respira-

dores”, uma rede voluntária em todo o Brasil para realizar a manutenção de 

respiradores mecânicos que estão sem uso, a fim de ajudar no tratamento 

de pacientes com a COVID-19. A estimativa é que cada ventilador recuperado 

possa atender até dez pessoas.

No Maranhão, a ação conta com a parceria do Sistema FIEMA e das empresas 

Alumar, Cimento Bravo, Montisol Construção e da MSI Hospitalar - que está fa-

zendo a calibração e certificação necessária para a liberação à rede de saúde 

municipal, além da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem).

Para mais informações, acesse:
https://www.fiema.org.br/noticia/2717/senai-ma-recupera-respiradores-com-
defeitos-da-rede-de-saude-dos-municipios
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