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Discriminação até na vacinação! 
VIDAS NÃO TEM PREÇO! 

 
Mais uma vez a TELEFÔNICA VIVO cria desigualdades negativas entre seus 
empregados. 
 
Enquanto em São Paulo, sede da empresa e onde os empregados tem maiores 
salários e melhores benefícios, a vacinação H1N1 e H3N2 está sendo oferecida 
para todos os empregados e dependentes, dentro das dependências da empresa 
e sem qualquer custo para os empregados, em Brasília os trabalhadores 

precisam procurar clínicas particulares e adiantar o pagamento das vacinas, para obter reembolso posterior, no mês 
subsequente (conforme comunicado da empresa em anexo). 
 
Além de sabidamente as vacinas contra a gripe estarem em falta no mercado, o que mais aflige os trabalhadores é 
a falta de dinheiro para antecipar o pagamento das vacinas, que custa em torno de R$ 120,00 a R$ 200,00. Contando 
a imunização do trabalhador e de seus dependentes, este custo compromete a subsistência da família, 
principalmente neste momento de pandemia. 
 
Cogita-se que, inclusive, a imunização pode ficar comprometida em razão do trabalhador não ter como arcar com 
este custo antecipadamente, especialmente os que possuem salários mais baixos como trabalhadores de campo, 
lojas e call centers. 
 
De se ressaltar que a empresa ainda limitou o reembolso a R$ 150,00, independentemente do valor real pago pela 
vacinação. Ou seja, se o trabalhador tiver o dinheiro, terá que contar ainda com a sorte de encontrar a vacina na 
clínica particular e torcer para que seja no valor limite estipulado pela empresa. Será que a TELEFÔNICA VIVO, a 
líder de mercado, está mesmo preocupada com a saúde de seus trabalhadores? 
 
O SINTTEL/DF juntamente com a CNN-FITRATELP, pensando nos trabalhadores, propôs que a empresa, 
antecipasse um valor diretamente na conta dos trabalhadores, para o gasto com as vacinas (um “vale vacina”), no 
qual os trabalhadores prestariam contas depois de terem sido vacinados e aos seus dependentes. Infelizmente a 
empresa não aceitou, não pensou na maioria dos seus trabalhadores que possuem os salários mais baixos, que ao 
longo do mês essa despesa lhes fará muita falta. Até mesmo pela demora do reembolso, que deverá ser enviado 
antes do fechamento da folha, para ser lançado no mês seguinte. 
 
Essa situação irá penalizar os trabalhadores, que acabaram colocando na balança entre se vacinar e ter o alimento 
no final do mês. E se optar pelo direito da vacinação, muitos não terão como vacinar os dependentes devido ao 
custo, sendo obrigados a fazer escolha de qual dependente deixará de vacinar. Isso é cruel! 
 
Se para ter o direito a uma simples vacina está sendo assim, imagina então como vai ser a luta para garantir os 
seus direitos no ACT! Precisamos estar juntos!  
 
O trabalhador tem que confiar e andar do lado do seu Sindicato. A luta é única! Nos empenhamos em buscar 
melhores condições para os trabalhadores, mas para isso, precisamos de uma Categoria Unida e Participativa! 
Esse ano teremos uma grande batalha: a nossa renovação do Acordo Coletivo. Participem das Assembleias, 
valorize quem está sempre do seu lado, FILIEM-SE! 
 

Nada vem de graça, toda conquista é através de luta e união! 
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Mudanças no cronograma da Campanha de Vacinação Contra a Gripe 
 
 
Olá! 
 
Prezado, 
 
 
Por questões operacionais, para atender a vacinação contra a gripe você poderá solicitar o reembolso, de forma excepcional, 
para o seu grupo familiar cadastrado no plano de saúde, conforme escolhas efetuadas no Convênio médico. 
 
 
Para receber o reembolso veja abaixo as orientações: 
 
  
1)    Após ter se vacinado, peça sua nota fiscal (não pode ser recibo simples). 
 
  
2)  Envie sua nota fiscal para o Vivo Pessoas por meio de abertura de ticket, até 05/06, com os seguintes dados: 
 
> Nome completo + CPF + matrícula 
 
> Data de aplicação da vacina 
 
> Descrição da dose 
 
> Valor da vacina 
 
> Dados da clínica (CNPJ e Razão Social) 
 
 
É importante ressaltar que o valor máximo de reembolso é de R$150,00 por elegível e, qualquer custo que  ultrapasse, será de 
responsabilidade do colaborador. 
 
  
Reforçamos ainda que não são elegíveis os seguintes grupos: 
  
 
1.    Colaboradores que tiveram a ação de vacinação “in company” mesmo que não tenham se vacinado por alguma razão; 
 
2.    Dependentes de colaboradores lotados em outras cidades; 
 
3.    Dependentes não cadastrados nos planos de saúde pelo Be Flex; 
 
4.    As demais cidades não indicadas na lista. 
 
  
Para mais informações, entre em contato por meio do Atendimento RH – telefone: 0800 771 1169 ou por abertura de ticket pelo 
Vivo Pessoas. 
 
Segue passo a passo para abertura do Ticket: Tipo de Solicitação: Solicitação > Categoria: Saúde > Sub-Categoria: Reembolso 
Saúde 
 
Enviado para colaboradores lotados nas cidades  Brasília / DF 


