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“Presente de Natal” 
Telefônica demite médica e 
técnica de enfermagem que 
atendiam os trabalhadores 

 
A Telefônica resolveu antecipar o presente de Natal dos trabalhadores. Sem dar explicações 
razoáveis, demitiu a médica e a técnica de enfermagem que realizavam um trabalho de prevenção 
e orientação à saúde bastante eficiente no ambulatório instalado no prédio da empresa, no Setor 
Comercial Sul.  
 
A saber, o ambulatório que funciona há mais de 15 anos será fechado na próxima sexta-feira 
(15/12). Esta decisão da Telefônica mostra que a empresa é insensível e que seus dirigentes não 
estão preocupados com a saúde dos funcionários, uma vez que terceiriza um serviço que está 
funcionando.  
 
Além da desativação do ambulatório, temos recebido reclamações dos trabalhadores de que a 
empresa contratada pela Telefônica para fazer os exames periódicos se preocupa apenas em 
cumprir os procedimentos básicos, com atendimentos precários que duram em média cinco 
minutos para aprovação do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Isso é um absurdo, pois a 
Telefônica está brincando com a saúde dos seus funcionários e poderá responder se algum 
trabalhador for prejudicado. 
 
É lamentável uma empresa do porte da Telefônica, que lucrou cerca de R$ 3,15 bilhões somente 
no segundo trimestre de 2018, por mesquinhez ou ganância, resolve economizar brincando com a 
saúde dos seus trabalhadores. Sem sombra de dúvida, a categoria não pode ser penalizada com a 
extinção desse serviço de orientação à saúde tão importante.  
 
Finalmente, o Sinttel-DF espera que a Telefônica reavalie sua decisão e mantenha o serviço 
transferindo o ambulatório para Park Shopping, onde brevemente estará concentrado a maioria 
dos trabalhadores da empresa. Uma empresa inteligente não toma decisões precipitadas que 
possam causar prejuízo e insatisfação no ambiente de trabalho. Se mobilizem junto com o seu 
sindicato para levar o ambulatório para o Park Shopping.  
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