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Falta respeito. 

Sobram migalhas.  
 

Em tempos de “pós-verdade” TELEFONICA “empurra com a barriga” 

compromissos assumidos em mesa, como o cadastramento de novas clínicas no 
Plano de Saúde Amil 50 e a flexibilização do Horário de Almoço. 

 

 

O SINTTEL-DF vem informar aos trabalhadores da TELEFONICA em Brasília que, a 

respeito de alguma demandas e pendências discutidas em mesa durante o ano de 2016, 

a empresa resolveu “empurrar com a barriga” as soluções negociadas e acordadas em 

mesa com a comissão de sindicatos da FITRATELP. É o caso do cadastramento de 

novas clínicas no plano de saúde da Amil 50 e da flexibilização do horário de almoço. 
 

Cabe destacar que o cadastramento das clínicas no Plano de Saúde Amil 50, depois de 7 

meses de muita discussão na Comissão de Saúde, foi um compromisso assumido 

pessoalmente pelo Vice-Presidente de Recursos Humanos da Telefonica, o Sr. 

Giovane Costa, em reunião ocorrida no dia 04 de outubro de 2016, com registro em 

ATA. Esse compromisso foi o que possibilitou a assinatura do ACT 2015/2016 pelo 

SINTTEL-DF. Conforme palavras do VP “o credenciamento das clínicas pela AMIL será 

feito, sem falta, até o final do mês de novembro/16”. Lamentavelmente, até agora nada de 

cadastramento! Nesse caso, a solução encontrada pela empresa, para “honrar 

parcialmente” aquilo que assinou, foi reembolsar 100% do valor das consultas, exames 

e procedimentos médicos realizados nas seguintes clínicas: 
 

 CARDIOS VITA – CENTRO DE MEDICINA CARDIOLÓGICA 
SGAS 915 – lotes 69/70 – 2º Subsolo – Sala 18 – Advance Centro Clínico - Asa Sul  

 CLINICA MADEL – (especialidade GINECOLOGIA) 

SHLS 716 Bloco "F" 1º andar - Centro Clínico Oswaldo Cruz.  

 VITA CLÍNICA DE DERMATOLOGIA E ESTÉTICA 
SMHN Quadra 02 Salas 412/413 - Ed. Dr. Crispim - Asa Norte 

 ORTO.SUL – CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS 
SHLS 716 Conj. L Bloco 01 Loja 266 - 1º Subsolo - Centro Clinico Sul 
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O procedimento para a solicitação do reembolso será detalhado pela TELEFONICA ao 

SINTTEL-DF em reunião que será realizada no próximo dia 07 de fevereiro, em 

Brasília, para que possamos divulgá-lo aos trabalhadores. Desta feita, alertamos os(as) 

companheiros(as) para que só utilizem as referidas clínicas após a definição do 

procedimento de reembolso. 
 

Quanto a Flexibilização do Horário de Almoço, o SINTTEL-DF reforça que esse tema 

vinha sendo abordado, discutido e cobrado pela Comissão Nacional de Negociação da 

FITRATELP durante todo o 2º semestre do ano passado, com o devido registro nas 

ATAS das respectivas reuniões. A TELEFONICA tinha se comprometido, até então, a 

analisar a demanda dos sindicatos, pela flexibilização assim como era feita antes da 

aquisição da GVT, e nos apresentar uma proposta até o final de 2016. Agora, fomos 

informados (conforme email enviado no último dia 27 de janeiro) pelos representantes da empresa 

que:  
 

“... durante o mês de março a TELEFONICA abrirá a possibilidade dos empregados do estado 

de São Paulo realizarem a opção pelo intervalo de refeição diferente do atual de 01:30 horas; 

e, a partir de abril início do novo intervalo e da marcação de frequência no intervalo de 

almoço para os empregados dos demais Estados para que realizem a opção. ” 
 

Ou seja, a partir de março será implantada a “flexibilização do horário de almoço” para 

os empregados de São Paulo e, a partir de abril para os demais empregados do “restante” 

do BRASIL. Não entendemos muito bem o porquê da diferenciação dos prazos, e de 

mais essa discriminação de procedimentos, visto que a TELEFONICA já adotava a 

flexibilização do horário em todos os Estados antes da compra da GVT, porém, como 

diz a velha máxima: “...aos amigos, tudo...”. 
 

Fiquem atentos aos próximos informativos! 
 

2017! 

ANO DE 

LUTA NA 

VIVO. 
 

 

 PELO FIM DO “BE 

FLEX”. 
 

 POR UM PLANO DE 

SAÚDE DE 

QUALIDADE PARA 

TODOS. 

 


