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São Paulo, 09 de novembro de 2020  

Às 

Estaduais da CUT 

Ramos - Federações e Entidades Filiadas 

  

Assunto: Projeto Dossiê Covid-19 Como uma Doença Relacionada ao Trabalho 

  

Companheiros/as 

  

A Central Única dos Trabalhadores – CUT, buscando identificar e compreender os impactos da 

Pandemia da Covid-19 para saúde dos(as) trabalhadores(as) e sua relação com o trabalho, firmou um 

acordo de cooperação técnica com a ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE –

ASAS,  com o propósito de dar visibilidade às atividades de trabalho como fontes de infecção e 

adoecimento pelo SARS-CoV-2 e oferecer informações para possibilitar o planejamento de ações que 

possam auxiliar na prevenção da COVID-19 e mitigar suas consequências clínicas e sociais. 

O projeto COVID-19 COMO UMA DOENÇA RELACIONADA AO TRABALHO vai produzir um 

dossiê sobre a doença nas diversas atividades de trabalho, por meio de informações e percepções dos 

trabalhadores e das trabalhadoras, que trabalharam e trabalham durante a pandemia fora de domicílio 

ou dentro de suas casas em companhia de colegas. Serão fontes de informação os(as) 

trabalhadores(as) nessas condições ou outras pessoas que possam retratar sua situação, no caso de 

impossibilidade de participação direta dos envolvidos. 

Para isso, será utilizado um formulário a ser respondido pelo celular ou por computador, em google 

forms e entrevistas com algumas das pessoas que responderem às questões colocadas. 

Paralelamente ao desenrolar da pesquisa, dados parciais e matérias jornalísticas serão produzidos 

para dar visibilidade aos diversos aspectos que envolvem a covid-19, as condições e a organização de 

trabalho neste período de pandemia, as condutas das empresas nos cuidados de seus ambientes e 

nos casos de adoecimento de seus trabalhadores, as necessidades pelas quais estes passam para 

que ajudas de diferentes naturezas possam ser oferecidas. 

  

O Acordo de Cooperação Técnica estabelece que: 

  

A ASAS através dos(as) Pesquisadores do projeto “COVID-19 como uma doença relacionada 

ao trabalho” cabe: 

  

· Disponibilizar o formulário na plataforma google forms; 

· Gerenciar um banco de dados com informações do perfil demográfico de trabalhadores 

participantes do projeto, de suas condições de trabalho e locomoção durante a pandemia e 

demais dados, conforme o projeto anexo; 

· Oferecer o e-mail: dossiecovid@gmail.com para dirimir dúvidas ou obter informações; 

· Fornecer informações e dados, respeitando os princípios éticos em pesquisa, sobre as situações de 

trabalho com risco de exposição ao vírus e análises que possam subsidiar o planejamento de 

ações coletivas que auxiliem na prevenção da COVID-19 e mitigação de suas consequências 

clínicas e sociais; 

· Elaborar relatório técnico do projeto quando finalizado; 

· Prestar contas sobre custos do projeto ao (s) órgão (s) financiadores do projeto. 
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A Central Única dos Trabalhadores – CUT cabe: 

· Disponibilizar o formulário e convite para que seja respondido, por meio de seus sítios eletrônicos 

e outros meios de comunicação da entidade; 

· Auxiliar os(as) participantes na compreensão do formulário e no seu preenchimento, quando 

necessário; 

· Receber informações sobre trabalhadores que necessitem de ajuda, solicitada na pesquisa 

realizada, e que consentirem ter seu contato fornecido ao sindicato. 

Diante disso, solicitamos aos (as)  trabalhadores(as) da base da CUT responderem o questionário, 

que está disponível no endereço https://www.congressointernacionaldotrabalho.com/c%C3%B3pia-

vitimas, clicando no endereço PARTICIPE DA PESQUISA, localizado no final da página. 

 

Abaixo o card com informações do lançamento Dossiê. 

  

 

 

Sem mais para o momento, agradecemos a participação de todas e de todos.  

 

Saudações Sindicais, 

 

Carmen Foro                                               Aparecido Donizeti da Silva 

Secretária Geral                                                      Secretário Geral Adjunto 

  

  

Madalena Margarida da Silva                              Maria de Fátima V. Cunha 

Secretária Nacional de Saúde do Trabalhador               Secretária de Saúde do Trabalhador Adjunta 

 

https://www.congressointernacionaldotrabalho.com/c%C3%B3pia-vitimas
https://www.congressointernacionaldotrabalho.com/c%C3%B3pia-vitimas

