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Unidade Sindical realiza curso 
sobre SST no sistema eSocial

Em mais uma ação do Pro-
grama de Desenvolvimento As-
sociativo (PDA), a Federação das 
Indústrias do Estado de Alagoas 
(Fiea), por meio da Unidade Sindi-
cal, em parceria com a Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI), 
promoveu um curso sobre o tema 
“Gestão de Saúde e Segurança no 
Trabalho na era do eSocial”. 

A capacitação, que envolveu 
cerca de 60 participantes, entre 
empresários, contadores, pro-
fissionais de recursos humanos 
e engenheiros, foi realizada em 

Maceió e Arapiraca, respectiva-
mente, nos últimos dias 26 e 27.

O projeto eSocial é uma ação 
conjunta de órgãos e entidades 
do governo federal – Caixa Eco-
nômica Federal, Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), Minis-
tério da Previdência (MPS), Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
(MTE) e Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil (RFB) –, que visa  
unificar o envio de informações 
pelo empregador em relação aos 
seus empregados. 

A ideia é viabilizar a garantia 

de direitos previdenciários e tra-
balhistas, simplificar o cumpri-
mento de obrigações e aprimorar 
a qualidade de informações das 
relações de trabalho, previdenci-
árias e fiscais.

Conforme o gerente da Uni-
dade Sindical da Fiea, Clailton 
Fernandes, o curso contribuiu 
para que as empresas se pre-
vinam e não tenham surpresas 
desagradáveis no futuro. “Esse 
é um projeto que atinge a todos 
os níveis da indústria brasileira, 
muitas empresas ainda não es-
tão preparadas para manusear 
essa ferramenta. E o empresário 
que não estiver de acordo com 
as normas provavelmente estará 
fora do mercado”, destacou.

O instrutor do curso, João Car-
los Victória de Araújo, destacou 
que a nova ferramenta é positiva 
tanto para as instituições regula-
doras quanto para as empresas. 
“Os empresários também pas-
sam a ser mais ativos, no mo-
mento em que se veem obrigados 

a informar quais as práticas de 
segurança e saúde no trabalho 
são adotadas em suas empre-
sas”, explicou.

A gestora da Unidade Corpora-
tiva de Relações com o Mercado 
do Sistema Fiea, Lídia Freitas, pa-
rabenizou os sindicatos pela ini-
ciativa. “Estamos buscando, cada 
vez mais, nos preparar em todos 
os aspectos que o eSocial abran-
ge no universo industrial para, 
no futuro, ofertamos um suporte 
especializado  para essas em-
presas. Por isso, a relevância de 
treinamentos como esse”, disse.

O vice-presidente do Sindica-
to das Indústrias de Marcenaria, 
Móveis e Esquadrias de Alagoas 
(Sindmarc), Nairon da Silva Mon-
teiro, destacou a importância do 
que aprendeu. “Sabemos que 
o único caminho é cumprir a lei 
para que não soframos futuras 
sanções e, por meio das expli-
cações, abri minha mente para 
um novo olhar referente à SST”, 
finalizou.

Gerente da Unidade Sindical, Clailton Fernandes, disse que curso contribui para empresas evitarem transtornos

Capacitação também foi realizada em Arapiraca


