
Refeitório: hipocrisia da 
Basf não tem tamanho!
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Assim como o Sindicato dos 
Químicos, os trabalhadores não 
querem justificativas para os 
problemas do refeitório, como 
as que vêm sendo apresentadas 
pela gestora de RH da Basf.

Ela diz que providências es-
tão sendo tomadas, que houve 
troca de pessoas, gestores foram 
chamados e o tema “subiu”.

Se o tema “subiu”, o Sindi-
cato pede para que o diretor da 
unidade de Guaratinguetá, que 
também teve que intervir para 
resolver o problema do vestiário, 
faça o mesmo com o refeitório, 
cujos problemas vêm se repe-
tindo há dois meses, o que é 
inadmissível para empresas do 
porte da Basf e da 
Sodexo.

A gestora alega 
que não é problema 
apenas da unidade 
de Guaratinguetá, 
mas também de ou-
tra planta da Basf na 
região. Mas isso não 
interessa aos traba-

lhadores, que esperam uma 
solução, não justificativas.

É lamentável e injustificável, 
para não dizer vergonhoso, o 
que vem ocorrendo no refeitório 
com a qualidade ruim, para não 
dizer péssima, da alimentação 
e do lanche, além da falta de 
higienização das mesas.

Ainda foram encontrados 
talheres sujos dentro das em-
balagens, assim como alguns 
pratos. Isso em meio a maior 
crise sanitária do mundo em 100 
anos, quando devemos reforçar 
os cuidados de higienização.

Os dias 9, 10, 11 e 12 de 
outubro foram vergonhosos. 
Continua a falta de pão no café 

da manhã, o refeitório abrindo 
atrasado no turno da noite, as 
filas e a falta da totalidade do 
cardápio oferecido durante todo 
o período de funcionamento do 
refeitório.

Muitos trabalhadores dos tur-
nos não estão querendo comer 
e pedem lanche. Mas eles não 
sabem o que pior: se a qualidade 
da comida ou do lanche servido 
(veja foto abaixo).

Se a Basf tem dúvida sobre 
o que Sindicato está colocan-
do, faça uma pesquisa com os 
trabalhadores do turno e terá a 
resposta.

A Basf usa um discurso hipó-
crita. Chega de justificativa. Uma 

empresa como a Basf 
tem que dar solução a 
problemas como esse, 
de direitos básicos dos 
trabalhadores.

Até o fechamento des-
ta edição do Quiminfor-
ma, os problemas no 
refeitório continuavam, 
sem qualquer resolução.

Serviço Médico
Pelo segundo mês conse-

cutivo, tivemos falta de médico 
na Basf por causa de férias. O 
Sindicato dos Químicos entende 
ser inadmissível uma empresa 
como a Basf não ter médico, 
como alertamos na última edição 
do Quiminforma.

A Basf alegou que um dos 
médicos é responsável por cui-
dar dos ambulatórios de outras 
localidades. Para o Sindicato, 
isso não justifica.

De acordo com a Basf, virá ou-
tra médica para substituir esse 
profissional que irá assumir outras 
funções clínicas no Brasil. Mas não 
irá resolver, pois continuará sem 
médico para substituir quando os 
outros dois saírem de férias.

Por mais que a Basf queira 
explicar essa logística, vamos ver 
quando tivermos uma emergên-
cia e precise de um médico, e o 
profissional não esteja presente. 
Esperamos que isso não ocorra, 

mas é uma possibilidade.
Se não bastasse, a resposta 

que tivemos sobre a reclamação 
dos trabalhadores da postura de 
um dos médicos, que os trata de 
forma desrespeitosa e jocosa, é 
que esse seria o “jeitão” do profis-
sional, como se fosse normal tratar 
os pacientes dessa maneira.

Para o Sindicato, é inadmis-
sível esse tipo de postura, o 
que também deveria ser o posi-
cionamento da Basf.

Equilibre
O Sindicato dos Químicos vai 

realizar na primeira quinzena 
de novembro a eleição com os 
trabalhadores e as trabalhadoras 
que praticam o sistema Equili-
bre, que nada mais é do que um 
sistema compensatório já pre-
visto em Convenção Coletiva.

Na avaliação do Sindicato, 
com esse sistema o trabalhador 
perde recolhimento de INSS 
e de FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço), porque 
deixa de receber hora extra 
para usar o Equilibre.

Essa é a posição do Sindica-
to dos Químicos.

Essa votação, excepcional-
mente, assim como foi a da MP-
396, faremos a eleição online 
sob a coordenação de um ter-
minal de computador de um dos 
nossos dirigentes sindicais.

Importante destacar que só 
serão identificadas as pessoas 
que votarem, e não a opção es-
colhida, que continua secreta. 
Isso é importante.

Fiquem ligados!

Eleição da Cipa
Estão abertas desde 5 de 

outubro as inscrições para 
eleição da Cipa, com encerra-
mento em 20 de outubro. A vo-
tação será no período de 26 de 
outubro a 3 de novembro.

O Sindicato dos Químicos 
solicitou à Basf que o terminal 
de votação fique próximo do 
refeitório, como ocorreu com a 
eleição da PPR.

Terceiras
Como falamos no último Qui-

minforma, quem for trabalhador 
terceirizado que tiver qualquer 
irregularidade cometida, seja nos 
seus direitos ou não cumprindo 
normas de segurança, procure 
um dos nossos diretores ou faça o 
contato direto com o Sindicato dos 

No ano passado, quando a 
votação se dava na localidade, 
alguns gestores indicavam 
determinado candidato para a 
votação. No entendimento do 
Sindicato dos Químicos, isso 
não está correto. O trabalha-
dor tem o direito de escolher 
em quem votar, sem qualquer 
interferência. Ele terá essa opor-
tunidade nesse terminal.

Químicos, que iremos cobrar.
Até o fechamento desta edi-

ção, não tivemos retorno da 
Basf sobre irregularidades em 
duas prestadoras de serviço, 
na logística e na área de manu-
tenção, ambas já conhecidas da 
Basf nesse tipo de prática.

Eleições 2020
O Sindicato dos Químicos incentiva todos os seus associados e traba-

lhadores da categoria a votarem no próximo dia 15 de novembro, com toda 
a segurança e respeitando os protocolos sanitários. É importante escolher 
bem os candidatos, com consciência. Vejam o estrago que os trabalhadores 
tiveram com as últimas escolhas políticas. Voto tem consequência.
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1) Retirar sua autonomia
2) Contestar, a todo o momento, suas decisões
3) Sobrecarregar de novas tarefas
4) Retirar o trabalho que normalmente lhe competia
5) Ignorar sua presença, dirigindo-se apenas aos 
demais trabalhadores
6) Passar tarefas humilhantes
7) Falar com você aos gritos
8) Espalhar rumores sobre você no ambiente de 
trabalho
9) Não levar em conta seus problemas de saúde
10) Criticar sua vida particular
11) Evitar a comunicação direta com você: ocorre 
quando o assediador se comunica com a vítima ape-
nas por e-mail, bilhetes ou terceiros e outras formas 
de comunicação indiretas
12) Isolar você fisicamente no ambiente de tra-
balho, para que não se comunique com os demais 
colegas
13) Desconsiderar ou ironizar, injustificadamente, 
suas opiniões
14) Retirar funções gratificadas, sem motivo justo
15) Impor condições e regras de trabalho persona-
lizadas a você, diferentes das que são cobradas dos 
demais, mais trabalhosas ou mesmo inúteis
16) Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas 
ou que normalmente são desprezadas pelos outros
17) Determinar prazo desnecessariamente curto 
para finalização de um trabalho
18) Não lhe atribuir atividades, deixando-o sem 
quaisquer tarefas a cumprir, provocando a sensação 
de inutilidade e de incompetência, ou colocando-o 
em situação humilhante frente aos demais colegas 
de trabalho
19) Manipular informações, deixando de repassá-
las com a devida antecedência necessária para que 
você realize as atividades
20) Vigiar excessivamente apenas você
21) Limitar o número de vezes e monitorar o tempo 
em que você permanece no banheiro
22) Fazer comentários indiscretos quando você 
falta ao serviço
23) Adverti-lo arbitrariamente
24) Divulgar boatos ofensivos sobre a sua moral

Condutas caracterizadoras
do assédio moral

Assédio Moral: Basf, onde 
você se enquadra?

O empregador deve supor-
tar os riscos da sua atividade 
e também zelar pela saúde e 
segurança dos seus funcio-
nários, sobretudo quando há 
relação de subordinação.

Condutas desvirtuadas de-
correntes da superioridade hie-
rárquica no ambiente do trabalho 
fazem surgir situações de abuso 
dessa tal autoridade, com con-
sequências jurídicas ao contrato 
de trabalho, caracterizando o 
recorrente e muitas vezes invi-
sível assédio moral, que expõe 
o trabalhador a situações vexa-
tórias e constrangedoras, de 
maneira prolongada, reiterada, 
durante a jornada de trabalho ou 
mesmo fora dela, mas sempre 
em razão das funções exercidas 
pela vítima.

As consequências do assédio 
moral atingem as esferas mais 
íntimas do trabalhador. O pro-
blema se caracteriza por qual-
quer conduta abusiva (gesto, 

palavra, comportamento, atitude) 
que atente, por sua repetição ou 
sistematização, contra a dignida-
de ou integridade psíquica ou fí-
sica do trabalhador, ameaçando 
seu emprego ou degradando o 
clima no ambiente de trabalho.

A sociologia também con-
ceitua o assédio moral como um 
fenômeno portador de um risco 
invisível, com consequências 
concretas, por ser um ato per-
verso que causa um inevitável 
sofrimento à dignidade do tra-
balhador em seus sentimentos 
mais íntimos.

Para o Direito do Trabalho, 
trata-se da exposição dos traba-
lhadores e trabalhadoras a situ-
ações humilhantes e constrange-
doras, repetitivas e prolongadas 
durante a jornada de trabalho e 
no exercício de suas funções, 
sendo mais comuns em relações 
hierárquicas e assimétricas, em 
que predominam condutas ne-
gativas, relações desumanas e 

antiéticas de longa duração.
Via de regra, o objetivo desta 

conduta abusiva é desestabili-
zar a vítima em seu ambiente 
de trabalho, facilitando a sua 
desqualificação não só como 
profissional, mas também como 
ser humano.

O medo dos trabalhadores 
diante da possibilidade do 
desemprego, alimentado pelo 
uso de ameaças de demissões, 
consiste em outra característica 
do assédio moral que inaugura 
um clima de terrorismo sobre a 
coletividade de trabalhadores.

O Sindicato dos Químicos 
aguarda a resposta da Basf 
para um possível caso de as-
sédio moral na empresa, já 
relatado à direção.

Trabalhadores da Basf, es-
tagiários e terceiros vejam se 
vocês sofrem com alguns desses 
itens listados na página 3 (ao 
lado) que caracterizam o assédio 
moral. Se sim, denunciem.

25) Instigar o seu controle por outro 
trabalhador, determinando que um tenha 
controle sobre outro, fora do contexto da 
estrutura hierárquica, espalhando, assim, 
a desconfiança e buscando evitar a soli-
dariedade entre colegas
26) Ridicularizar o enfermo e sua doença
27) Controlar suas consultas médicas
28) Substituir o seu posto quando em 
licença médica, a fim de constrangê-lo em 
seu retorno, quando, muitas vezes, o substi-
tuto é deslocado sem necessidade, apenas 
evidenciando a ausência do colega
29) Estimular a discriminação em relação 
aos adoecidos ou acidentados, colocando-
os, sem necessidade, em locais diferentes 
dos demais colegas
30) Colocá-lo em local sem função al-
guma
31) Não fornecer ou retirar-lhe instru-
mentos de trabalho
32) Dificultar entrega de documentos à 
concretização de perícia médica
33) Ameaçar, insultar, isolar
34) Restringir o uso do banheiro
35) Discriminar grávidas, mulheres com 
filhos e mulheres casadas
36) Permitir cursos de aperfeiçoamento 
preferencialmente aos homens em detri-
mento das pessoas de sexo feminino
37) Ser hostilizado por colegas por se 
tornar mais produtivo
38) Discriminá-lo devido à sua orientação 
sexual

Outubro Rosa: prevenção
ao câncer de mama

Outubro Rosa é uma cam-
panha mundial para alertar a 
sociedade sobre o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, 
tumor maligno que ataca o tecido 
mamário e é um dos tipos mais 
comuns, segundo o Inca (Institu-
to Nacional do Câncer).

Diagnosticar o câncer preco-
cemente aumenta em até 95% 

as chances de cura. Por isso, a 
mamografia é imprescindível.

Estimativa do Inca é que deve-
rão ser diagnosticados cerca de 
5.000 novos casos de câncer 
de mama entre 2018 e 2020 no 
Vale do Paraíba, média de 1.600 
novos casos por ano.

O Estado de São Paulo tem 
taxa estimada de 78,19 casos de 

câncer de mama maligno para 
cada grupo de 100 mil mulheres. 
São estimados 18.280 novos 
casos em 2020.

No Brasil, são 66.280 novos 
casos em 2020. A mortalidade 
no país é de 16,4% dos casos de 
câncer de mama. Foram 17.572 
óbitos no país em 2018 de mu-
lheres por câncer de mama.


