
Covid-19 na Basf:
Incoerência e hipocrisia

O Sindicato dos Químicos 
volta ao tema do coronavírus na 
Basf por ver incoerência entre 
o discurso e a prática que a em-
presa vem usando.

É bonito ter cartilha e infor-
mações de como as pessoas 
devem se proteger e se cuidar, 
ter ouvidoria e esse blá-blá-blá 
todo. Na prática, contudo, a nos-
sa realidade é diferente.

Observamos um aumento no 
número de casos suspeitos de 
Covid-19 na fábrica.

Temos uma planta que vem 
apresentando mais casos de 
coronavírus, com oito entre 
suspeitos e confirmados.

O Sindicato questiona mais 
uma vez os critérios que a Basf 
vem adotando.

Se uma pessoa for visitar 
a planta em Guaratinguetá, 
por exemplo, responderá a um 
questionário. Entre as pergun-
tas, o visitante informará se teve 
contato com alguém que teve ou 
poderia ter tido a doença. Neste 
caso, essa pessoa não entrará 
na empresa. No entanto, o mes-
mo tratamento não é dado aos 
trabalhadores.

Tivemos casos em que um 
trabalhador teve contato com 

uma pessoa infectada, que in-
felizmente veio a óbito, e esse 
trabalhador teve contato com os 
colegas de trabalho e foi afasta-
do. O resultado do exame desse 
colega deu positivo.

Depois dele, outros colegas 
também manifestaram sintomas, 
dos quais três foram confirma-
dos, mas os demais não foram 
testados e nem afastados, pois 
a Basf usa o “procedimento” de 
só testar e afastar quem apre-
senta sintomas.

Para não dizer que é incoe-
rente, é hipócrita.

Em outra planta, o trabalha-
dor suspeito ficou afastado por 
14 dias, fez o teste e, mesmo 
sem o resultado, ele voltou 
a trabalhar em 24 de julho. 
Cinco dias depois (29), saiu o 
teste dele como positivo para 
Covid-19. E aí, Basf?

A empresa alega que, se ele 
não apresentou os sintomas du-
rante os 14 dias de isolamento, 
poderia voltar a trabalhar. Isso 
não é consenso entre médicos 
e especialistas.

Em ‘DS’ de gestores com tra-
balhadores, a Basf insinua, ou 
ao menos não deixa claro, que a 
maior parte dos casos na fábri-

ca pode ter vindo de casa.
Mas o contrário também pode 

ter ocorrido, com a contamina-
ção ocorrendo na fábrica, até 
porque a empresa não faz testa-
gem em massa, como defende 
o Sindicato, para ter um controle 
maior da epidemia na empresa.

Assim como essa planta com 
mais casos, o vírus pode se dis-
seminar para outros setores. 

Temos o caso da empresa 
SGS, que é prestadora de servi-
ço e tem suspeita de Covid-19, 
e também na oficina de campo 
do G-200.

Na SGS, inclusive, o Sindicato 
recebeu denúncia de que traba-
lhadores estão tendo que assinar 
um termo de confidencialidade 
de não falar sobre Covid-19 com 
a Basf, o que é inadmissível.

Além disso, temos informa-
ções de que o distanciamento 
ao qual a Basf se apega não tem 
como ser efetivo em algumas 
situações na fábrica.

Fica evidente que a empresa 
precisa melhorar os métodos 
de controle e combate da epide-
mia dentro da fábrica, especial-
mente para preservar a saúde 
dos trabalhadores e dar segu-
rança no local de trabalho.

‘Quem não testar vai ser
surpreendido’, diz médico

O médico João Gabbardo, se-
cretário-executivo do Centro de 
Contingência do Coronavírus em São 
Paulo e ex-secretário do Ministério 
da Saúde, defendeu a testagem 
em massa para identificar casos de 
coronavírus e melhorar o controle da 
doença, incluindo em empresas.

“A confirmação desses casos [por 
testes] nos leva a pacientes leves e 
ao seu isolamento. Quando conse-
guimos identificar e isolar, fazemos 
com que ele não fique transmitindo o 
vírus na comunidade”, afirmou.

Segundo Gabbardo, quem não 
testar para identificar os pacientes 
vai ser “surpreendido com aumento 
nas taxas de internação e óbitos”.

O médico reforçou a orientação 
do governo de São Paulo de que 
as empresas devem testar seus 

funcionários para identifi-
car os casos confirmados 
e os assintomáticos, que 
continuam transmitindo o 
coronavírus.

“A testagem serve exata-
mente para identificação e 
isolamento das pessoas. Se 
achar melhor não testar, vai 
ser surpreendido com núme-
ro de internações e óbitos 
nas próximas semanas. As 
medidas de testagem são 
necessárias. Isso é medida 
de prevenção”, disse.

A Basf, mesmo com casos 
confirmados de Covid-19 
entre seus funcionários, se 
nega a realizar a testagem 
em massa dos trabalhado-
res, como defende o Sindi-

Autorizada a recontratação de funcionário 
demitido durante a pandemia

Em 14 de julho, o governo 
federal publicou a Portaria n.º 
16.655, que permite a recontra-
tação de funcionários demiti-
dos durante a pandemia, sem 
que seja configurada fraude ao 
contrato de trabalho, vez que a 
lei determina que deve haver um 
intervalo de 90 dias entre a res-
cisão e a recontratação. O texto 
legal retroagiu os seus efeitos à 
data de 20 de março de 2020.

Mas, atenção!
A recontratação só poderá 

ocorrer se respeitadas as mes-
mas condições do contrato 
anterior que foi rescindido sem 
justa causa, conforme disposto 
no art. 1º da Portaria.

A Portaria afirma, ainda, 
no parágrafo único do mesmo 
artigo 1º, que a recontratação 
só poderá ocorrer em termos 
diversos do que previa o con-

trato de trabalho que foi extinto, 
somente quando houver previsão 
em instrumento decorrente de 
negociação coletiva.

Diante do novo regramento, o 
Sindicato dos Químicos, de ante-
mão, registra que não concorda 
com qualquer recontratação 
em condições inferiores às 
condições do contrato de traba-
lho rescindido. Trabalhadores, 
fiquem atentos!

cato dos Químicos.
A secretária estadual de De-

senvolvimento Econômico, Patrí-
cia Ellen, que tem lidado direta-
mente com as empresas na pan-
demia, ressaltou a importância da 
testagem nas companhias.

“A importância da testagem 
é que aprendemos que mais de 
80% dos casos são assintomáti-
cos ou sintomáticos leves. Preci-
samos saber onde os casos estão 
para que possam ser isolados e 
as pessoas que tiveram contato 
com eles também serem isoladas. 
Para ter redução de internações 
e de óbitos e sair da pandemia 
salvando o máximo de vidas.”

“Temos que aumentar a testa-
gem para identificar os infectados”, 
disse o médico Paulo Menezes.
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Período de incubação do co-
ronavírus pode ser maior do que 
os 14 dias esperados. De acordo 
com o Global Times, uma mulher 
da província de Shanxi, no norte 
da China, foi diagnosticada 42 
dias depois de retornar de Wuhan, 
epicentro do surto.

Cientistas vêm analisando esse 
caso na China de que o período 
de incubação do novo coronavírus 
deve ser maior do que os 14 dias 
que se acreditava até o momento, 
despertando dúvidas quanto aos 
atuais critérios de quarentena.

Em geral, recomenda-se um 
isolamento de 14 dias para pes-
soas infectadas ou com sintomas 
da doença.

Para especialistas, deve-se 
acompanhar as recomendações 

Coronavírus pode ter período de 
incubação superior a 14 dias

da ciência e da saúde para o 
melhor enfrentamento da pan-
demia.

Nesse contexto, a situação do 
Brasil é considerada ainda “muito 
preocupante”, em razão do cres-
cimento do coronavírus e da 
falta de liderança do presidente 
da República, que adota uma 
postura contrária à ciência.

“A situação no Brasil continua 
a ser muito preocupante, com 
muitos estados relatando alto 
número de casos. A contagem 
média diária é de 60 mil [novos] 
casos e mais de mil mortes por 
dia”, afirmou Michael Ryan, diretor 
de emergências da OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde).

Segundo ele, a única forma de 
resolver o problema é suprimir a 

O Sindicato dos Químicos fez 
contato com o presidente do 
Sindicato de Mineração, Química 
e Energia da Alemanha, Michael 
Vassiliadis, que indicou o com-
panheiro Sinisha Horvat como 
contato na Basf da Alemanha, 
em Ludwigshafen, na sede mun-
dial da companhia.

Horvat é representante dos 
trabalhadores no conselho de 
administração da Basf.

O que ficou claro das informa-
ções enviadas por Horvat é que 
o trabalhador da Basf que tem 
contato com uma pessoa infec-
tada também é afastado.

Além disso, nenhuma pessoa 
retoma o trabalho na Alemanha 
sem o resultado do teste, o que 
não ocorre aqui na Basf em 
Guaratinguetá. Temos caso de um 
companheiro que voltou ao tra-
balho em 24 de julho e o resultado 
do teste só saiu cinco dias depois 
e deu positivo (ver página 1).

Há diferenças de procedi-
mento na Basf em Guaratinguetá 
entre os gestores e percebemos 
uma falta de uniformidade no 
combate à pandemia, o que afeta 
o resultado e coloca em risco a 
saúde dos trabalhadores.

De acordo com Horvat, a Basf 
na Alemanha diz que “quer pro-
teger seus funcionários o melhor 
possível contra a infecção” e es-
tabeleceu diversas regras.

Entre elas, recomenda-se no-
tificar os funcionários testados 

Basf na Alemanha adota
prodecimentos mais rígidos 

de controle da pandemia

positivos ao departamento de 
saúde pública e ao serviço de 
saúde da empresa, com avalia-
ção de risco.

“Todos que tiverem contato 
com um infectado serão identifi-
cados pelos supervisores”, diz in-
formativo da Basf na Alemanha.

Segundo médicos, a melhor 
forma de identificar uma pes-
soa infectada é por meio de 
testagem, até porque 80% dos 
contaminados não apresentam 
sintomas, mas transmitem o 
vírus, como informou a infecto-
logista Sylvia Lemos Hinrichsen, 
professora titular da Universidade 
Federal de Pernambuco.

Na Alemanha, os funcioná-
rios infectados são afastados 
por 14 dias e só voltam ao 
trabalho após esse período e o 
resultado do teste, como indica 
outra informação da matriz, que 
recomenda a realização de tes-
tagem nos funcionários.

“É fortemente recomendado 
que se faça o teste. Se o fun-
cionário for testado, ele ou ela 
deve permanecer em casa até o 
médico esclarecer a situação ou 
até que o resultado do teste esteja 
disponível. Se não for possível 
trabalhar de casa (home office), 
o funcionário é liberado de traba-
lhar nesse período com direito a 
pagamento”, diz o informativo.

Na Alemanha, se um teste for 
feito e o resultado for positivo, o 
devido procedimento é feito como 
prescrito pela autoridade de saú-
de, como afastar o contaminado e 
identificar e também afastar quem 
teve contato com ele.

Se um teste mostrar resulta-
do negativo, o funcionário deve 
retomar o trabalho, depois de ter 
ficado afastado com remuneração 
até a data do resultado negativo, 
a não ser que o médico emita um 
atestado de incapacidade para o 
trabalho.

transmissão comunitária, com 
união das esferas de governo e 
das comunidades locais.

“Em todos os países, o gover-
no precisa fazer sua parte, para 
detectar e isolar casos, rastrear 
contatos, quando possível, e criar 
condições nas quais a doença não 
pode se espalhar facilmente. Isso 
é muito fácil de dizer, mas muito 
difícil de alcançar.”

E completou: “Não há bala má-
gica aqui, como eu já disse antes. 
Isto vai requerer uma reprogra-
mação, em muitos países, sobre 
como eles abordam a supressão 
deste vírus, como eles abordam a 
comunicação, o empoderamento 
e o engajamento com as comuni-
dades”.

Fontes: Poder360 e G1

Estudo identifica bares e academias como
ambientes de supercontaminação do coronavírus
Um estudo japonês com pa-

cientes afetados pelo coronavírus 
identificou locais como bares e 
academias como ambientes de 
supercontaminação.

Segundo o estudo, publicado 
no Emerging Infectious Diseases, 
um periódico científico ligado ao 
CDC, órgão do governo dos EUA, 
foram avaliados 3.184 casos de 
Covid-19 confirmados em labora-
tório, incluindo 309 importados de 
fora do Japão.

Familiares ou pessoas que con-
vivem em uma mesma casa não 
foram incluídas na análise, que 
detectou 61 incidentes do tipo. Os 
locais considerados de maior risco 

para supercontaminação foram 
unidades de saúde (30%).

Logo em seguida estão outros 
locais de atendimento, como ca-
sas de repouso e clínicas (16%). 
Os bares, porém, têm porcenta-
gem semelhante, de 16%, acima 
até dos locais de trabalho (13%).

Em termos de quantidade de 
pessoas contaminadas, também 
um hospital foi o local onde acon-
teceu a maior disseminação: in-
cluindo pacientes e funcionários, 
100 contraíram o coronavírus no 
mesmo lugar.

No entanto, em segundo posto 
aparece uma única apresentação 
de música ao vivo, na qual 30 

pessoas acabaram contamina-
das, entre músicos, público e a 
equipe que trabalhou no evento.


