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Depois da última edição do 
Quiminforma sobre a incoerên-
cia e a hipocrisia da Basf quanto 
ao enfrentamento da Covid-19, 
o Sindicato dos Químicos teve 
uma reunião virtual com a em-
presa, em 13 de agosto, na qual 
a Basf reconheceu a necessida-
de de uma padronização para 
combater o coronavírus.

Após essa reunião, a empresa 
divulgou um BI sobre procedi-
mentos que não vinham sendo 
praticados de forma correta, 
como o Sindicato havia denun-
ciado, entre eles o distancia-
mento social, o uso de más-
cara e outros.

A Basf mantém a posição 
de não testar todos os traba-
lhadores, mas apenas os que 
apresentam sintomas.

O Sindicato deixou claro que 
não concorda com essa postura 
e defende o teste em todos os 
trabalhadores.

Campanha Salarial
Em 3 de setembro, líderes da 

Fequimfar e Sindicatos filiados 
--como o Sindicato dos Químicos 
de Guaratinguetá-- discutiram a 
Campanha Salarial 2020/2021 
das categorias do setor químico, 
plástico e fertilizantes, cuja data-
base é 1º de novembro.

Após mesas de negociação, 
os químicos conquistaram pro-
posta patronal do Grupo CEAG-
10 da Fiesp para as reivindica- A empresa que usa em seus 

comunicados da Covid-19 que 
a segurança e a saúde dos 
trabalhadores são prioridades 
deveria rever a sua postura de 
não querer testá-los.

No entendimento do Sindica-
to, a empresa não testa por dois 
motivos: o custo, porque teria 
que fazer não apenas na uni-
dade de Guaratinguetá mas em 

todo o país; e descobrir nessa 
testagem um número grande de 
pessoas assintomáticas e ter 
que afastá-las.

Quando defende testes para 
todos os trabalhadores, o Sindi-
cato se baseia nas informações 
que divulgamos de especia-
listas, em países que melhor 
conseguiram combater a doença 
e protocolos do Estado.

Temos empresas em Guara-
tinguetá que testaram todos os 
seus funcionários e deveriam 
servir de exemplo para a Basf, 
que tanto diz se preocupar com 
a segurança dos seus traba-
lhadores.

Até o governo federal preci-
sou esperar o país perder mais 
de 120 mil vidas para lançar, 
em 31 de agosto, a campanha 
‘Não espere’ e defender o trata-
mento precoce da doença, que 
pode ser feito de forma mais 
adequada após testagem.

ções da base, como reajuste 
de 100% do INPC, manutenção 
da PLR e piso em Convenção 
Coletiva.

Veja a proposta patronal:
* Reajuste de 100% do INPC 

em todas as faixas salariais, in-
clusive nos pisos salariais;

* Manutenção de Cláusula de 
PLR (Participação nos Lucros e/
ou Resultados) na Convenção 
Coletiva de Trabalho;

* Hora extra 70% (semana) e 
de 110% (domingo e feriados);

* Adicional noturno de 40%;
* Auxílio creche para todas as 

funcionárias (com reembolso de 
até 50% do salário normativo).

Além disso, as cláusulas so-
ciais foram mantidas.

Foi assinado no dia 10 de 
setembro um termo de com-
promisso para as tratativas da 
Convenção Coletiva.

Refeitório: problemas continuam
O Sindicato dos Químicos 

vem cobrando, faz muito tempo, 
melhorias no atendimento da 
empresa prestadora de serviço 
de alimentação. Tanto é ver-
dade que, em 15 de agosto, foi 
trocada a empresa fornecedora: 
Sodexo no lugar da GR.

Estamos indo para quase um 
mês e o que observamos é que 
não houve, principalmente nos 
turnos, melhorias no atendimen-
to. Há ainda problemas como 
excesso de sal na comida, 
desjejum faltando alimentos, 
pão endurecido, qualidade 
ruim e nem todo horário de 
alimentação é respeitado.

A partir das 19h, trabalhado-
res de turnos que vão perto do 
final do encerramento da ceia, 
por causa do revezamento, não 
mais encontram a alimentação 
do cardápio, e recebem lanche, 
o que é inadmissível.

Do início ao final, o trabalha-
dor tem que receber a alimen-
tação do cardápio. Todos têm 
o mesmo direito. E isso vem 
ocorrendo com os turnos.

Os próprios trabalhadores 
disseram ao Sindicato que se é 
para pagar alimentação e ter a 
atual qualidade nos turnos, era 
melhor ter ficado com a empresa 
anterior, que ainda era melhor 

do que a atual, pelo menos na 
qualidade do desjejum.

O Sindicato está transmitindo 
a insatisfação dos trabalhado-
res e cobrando providências da 
gestora de RH da Basf, desde a 
mudança da nova empresa.

Ela tem dito que vem tomando 
medidas, mas parece que não 
estão surtindo resultado.

É inadmissível que uma 
prestadora de serviço e multina-
cional, assim como a Basf, per-
mita problemas como esses.

Cadê os cuidados e a preo-
cupação com os trabalhadores? 
O discurso da Basf é bonito, 
mas na prática não funciona.

Prestadoras de serviço
Depois de colocar 12 traba-

lhadores em férias, uma em-
presa de manutenção os fez 
trabalhar sem bater o cartão. 
Isso ocorreu ao menos por um 
dia. O Sindicato dos Químicos 
falou com a Basf, que confirmou 
o fato. A empresa foi repreendi-
da e os trabalhadores voltaram 
às férias.

Que isso sirva de exemplo a 
outras prestadoras que insistem 
em desrespeitar a lei e prejudicar 
os trabalhadores. Independente 
de não ser da nossa categoria, o 
Sindicato está atendo e vai auxiliar 
todas as vezes que for acionado. 
Orientamos os trabalhadores que 
denunciem as irregularidades 
aos seus sindicatos.

Há outra empresa com pro-
blemas, cuja gestora é conheci-
da da Basf pela falta de educação 
com seus trabalhadores, bem 
como no cumprimento das nor-
mas trabalhistas e de segurança. 
A irregularidade foi confirmada 
e a Basf, acionada. Até o fecha-
mento desta edição, o problema 
já estava sendo solucionado.

Visores transparentes e más-
caras com válvulas são inefica-
zes para conter o novo corona-
vírus, mostra pesquisa publicada 
na revista Physics of Fluids, do 
Instituto Americano de Física. 
Os cientistas simularam tosses 
e espirros usando um manequim 
com nariz e boca cobertos por 
diferentes tipos de proteção.

No caso dos protetores trans-

Visor transparente e máscara com válvula
não impedem contágio de coronavírus

parentes, o experimento mostrou 
que o jato inicial é bloqueado, 
mas as gotículas escapam pela 
parte inferior do visor já no pri-
meiro segundo. Em cerca de 
10 segundos, já alcançaram 1 
metro.

No caso da máscara N95 com 
válvula, um grande número de 
gotículas escapa pelo mecanis-
mo durante o espirro ou tosse e 

se dispersa rapidamente.
Nos testes com máscaras 

sem válvula, as imagens mos-
tram que parte pequena do jato 
escapa pela margem superior 
da máscara, sobre o nariz, mas 
a dispersão pelo ambiente é 
pequena. As simulações mostra-
ram, porém, que a qualidade do 
produto afeta a eficiência.

Fonte: Folha de S.Paulo
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Serviço Médico na Basf
O Sindicato dos Químicos 

vem recebendo, há algum tem-
po, reclamações da prestação 
de serviço do corpo clínico da 
Basf. Entre o final de julho e co-
meço de agosto, em razão de 
férias de um dos médicos, não 
havia atendimento pela ma-
nhã. Os trabalhadores também 
questionam o pouco tempo que 
os médicos ficam para atender.

Somado a isso, temos um 
profissional que trata os traba-
lhadores de forma jocosa e des-
respeitosa, segundo a avaliação 
dos trabalhadores, chamando 
pessoas de gorda, por exemplo. 
E não é a primeira vez que re-

cebemos essa reclamação.
Entendemos que não é essa 

a postura adequada de um 
profissional de saúde. Também 
entendemos que, no meio de 
uma pandemia, não ter profis-
sional médico em determinados 
períodos está errado.

A Basf tem três médicos e 
eles deveriam estar presentes 
durante a jornada de trabalho, 
no mínimo no horário adminis-
trativo. Não temos nada contra 
a equipe de enfermagem, mas 
não deveria ser essa equipe a 
prescrever remédios.

Temos outro profissional que, 
quando é procurado para atendi-

mento médico, ele manda ir ao 
seu consultório. Isso não faz 
sentido se o trabalhador está no 
seu horário de trabalho.

Como ficam, por exemplo, 
os trabalhadores que moram 
em outras cidades e têm que se 
deslocar até o consultório?

A Basf não diz que respeita o 
distanciamento e o uso de más-
cara? Então não há motivo para 
não ser atendido na empresa.

A Basf deveria rever os horá-
rios dos médicos, principalmen-
te nessa época de pandemia, 
quando nem deveríamos estar 
falando nisso. Essa questão já 
deveria ter sido resolvida.

Covid-19 como doença ocupacional
O Ministério da Saúde revo-

gou a portaria (2.309/20) que 
incluía a Covid-19 na lista de 
doenças ocupacionais

A normativa atualizava a Lista 
de Doenças Relacionadas ao 
Trabalho, incluindo a Covid-19 
no rol de doenças ocupacionais, 
obrigando as empresas na even-
tual CAT (Comunicação do Aci-
dente de Trabalho), permitindo 
que funcionários afastados pela 
Previdência Social por mais de 
15 dias teriam direito a estabilida-
de de um ano e ao FGTS durante 
o tempo de licença, deixando as 
empresas sujeitas a pedidos de 
indenização por danos morais e 
materiais caso empregados ou 
familiares fossem atingidos por 
formas mais graves da doença.

Agora, o INSS concederá o 
benefício previdenciário por 
auxílio-doença acidentário, 
somente se houver decisão ad-
ministrativa (parecer do médico 
do INSS) ou judicial (parecer do 
médico perito da justiça) reco-

nhecendo a relação da doença 
com o trabalho, inclusive para 
efeitos de indenizações traba-
lhistas.

Importante dizer que a conces-
são do benefício por auxílio-doença 
acidentário, se comprovado o nexo 
de causalidade da contaminação 
no meio ambiente laboral, continua 
sendo direito do trabalhador, 
mesmo com a revogação da por-
taria ministerial, já que isso decorre 
da aplicação da Lei.

O chamado nexo causal se 
caracteriza por um conjunto de 
fatores que permitem afirmar a 
relação da doença com a ativi-
dade profissional, considerando 
contaminação e desenvolvimen-
to da doença, agravamento e 
contágio de demais colegas, o 
que quer dizer que empregado 
e empregador tem a mesma im-
portância na avaliação do nexo 
causal nesses casos, podendo 
o médico perito questionar as 
condições de proteção ofereci-
das pela empresa, que deverá 

apresentar seu plano de saúde 
e segurança do trabalho, relação 
de EPI, protocolos de limpeza 
e higiene, bem como de fiscali-
zação e cumprimento de todas 
essas medidas.

Caso você trabalhador con-
sidere ter ficado doente em 
razão do trabalho ou porque a 
empresa não forneceu seguran-
ça suficiente para evitar o contá-
gio, se já afastado e percebendo 
auxílio-doença previdenciário 
poderá solicitar junto ao INSS 
a alteração da modalidade do 
benefício para auxílio-doença 
acidentário ou, sendo o primeiro 
afastamento, deverá solicitar o 
reconhecimento do mesmo tipo 
de benefício.

Assim, alertamos os trabalha-
dores para que fiquem atentos 
aos casos positivos de Covid-19 
em seu ambiente de trabalho, 
sobretudo quanto às políticas 
de prevenção tomadas pela 
empresa, se realmente efetivas, 
padronizadas e transparentes.

Atenção ao Livia.bot na Basf
Em 10 de setembro, a Basf 

apresentou em seu informativo 
“Corona News” o aplicativo Li-
via.bot, desenvolvido com o in-
tuito, segundo a Basf, de manter 
as pessoas nas dependências da 
empresa mais seguras de con-
taminação pelo coronavírus.

A princípio, o Sindicato dos 
Químicos vê a iniciativa reves-
tida de boa intenção e necessi-
dade. No entanto, a despeito de 
todas as medidas necessárias, 
eficazes e transparentes para 
prevenção da doença, as quais 
o sindicato cobra da empresa, 
encontramos questões muito sé-
rias na política de privacidade 
do aplicativo.

Para operar, o Livia.bot re-
quer cadastro no qual o usuário 
informa sua relação com a Basf, 
nome completo, e-mail, data de 
nascimento e número de celular. 
Ao final, o usuário deverá con-
cordar e permitir que o aplicati-
vo colete dados sensíveis.

Ao realizar o cadastro, o 
usuário permite que o aplicativo 
registre informações pessoais 
sensíveis, desde o nome com-
pleto até as mais pertinentes 
possíveis, tais como “viagem 
recente”, “horário e dia de check-
in e de check-out no aplicativo” 
e “pessoas com contato próximo 
durante o horário de trabalho”.

Não bastasse a nítida ex-
trapolação do princípio da 
subordinação, nada justificaria 
tamanha invasão de privaci-
dade por parte do empregador, 
sendo que mesmo o Estado deve 
respeitar o devido processo legal 
para adentrar na esfera privada 
das pessoas.

A empresa desenvolvedora 
do aplicativo declara expressa-

mente que os dados coletados 
serão armazenados e proces-
sados dentro e fora do Brasil. 
Isso é realmente necessário? Os 
trabalhadores concordando com 
isso, o que mais viria pela frente 
e estariam dispostos a aceitar?

Uma vez instalado, é inegável 
que a empresa de tecnologia e 
a Basf procederão ao monitora-
mento total do trabalhador além 
da jornada contratual, inclusive 
sua localização, confundido os 
âmbitos profissional e pessoal de 
maneira sem precedentes.

Chegou ao conhecimento do 
Sindicato de casos em que tra-
balhadores tiveram seu acesso 
ao posto de trabalho bloquea-
do por simples respostas às per-
guntas genéricas no aplicativo.

Serão os trabalhadores obri-
gados a acessar o aplicativo 
diariamente para saber se po-
derão adentrar a fábrica? Estas 
são as políticas de prevenção 
ao coronavírus aplicadas pela 
empresa?

O direito de ir e vir do trabalha-

dor está expresso na Constitui-
ção. É um direito fundamental 
que não deve sofrer qualquer 
tipo de ingerência, seja ela direta 
ou indireta.

A empresa se recusa a tes-
tar todos seus trabalhadores, 
como cobra o Sindicato, mas 
investe em aplicativos para mo-
nitorar os funcionários 24 horas? 
Assédio moral? Sobreaviso? 
Produção de prova contra os 
próprios trabalhadores? O que 
mais está por vir?

Determinação do STF (Su-
premo Tribunal Federal) diz que 
a Covid-19 é tratada como CAT 
(Comunicação do Acidente de 
Trabalho), embora a Basf tenha 
insinuado por meio de gestores 
que a doença vem de casa. Mas 
ela não pode dizer que a Covid-
19 não se pega na empresa.

Ao responder ao Livia.bot e 
autorizar o monitoramento, o tra-
balhador pode ser prejudicado 
numa futura solicitação de CAT 
por ter adquirido a Covid-19 na 
empresa.

Ainda sem vacina, não há lugar 
seguro para evitar a Covid-19 
A Basf vem estimulando os 

trabalhadores a fazerem vídeos 
e lives falando sobre questões 
gerais, entre elas a Covid-19.

Em algumas lives, observa-
mos trabalhadores dizendo que 
se sentem mais seguros na 
empresa do que em casa.

O Sindicato respeita o posi-
cionamento de quem falou isso, 
mas lamenta. Porque seguran-
ça não existe em lugar algum. 
Estaremos segundo quando 

tivermos a vacina e a imuniza-
ção da população.

Achar-se seguro no meio de 
uma indústria química, onde 
milhares de pessoas circulam 
todos os dias, não é o mesmo do 
que se sentir seguro em casa.

O Sindicato tem certeza que, 
se fizer uma pesquisa no chão 
de fábrica, os trabalhadores di-
rão que querem ser testados e 
que não se sentem seguros com 
relação à Covid-19.


