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Alta FrequênciaAlta FrequênciaAlta Frequência
Sintertes oferece convênios 

médicos São Bernardo e Unimed
Trabalhadores/as SINDICALIZADOS podem aderir aos planos de saúde 

coletivos, com cobertura completa em todo o estado, internação em quartos 
coletivos em regime de coparticipação.

Se você é trabalhador/a nas empresas de rádio e TV 
no Espírito Santo e não tem um plano de saúde, chegou 
a hora de você conhecer o convênio que o Sintertes 
fi rmou com a São Bernardo e a Unimed para oferecer 
melhores condições de atendimento à saúde e de paga-
mento das mensalidades.

São planos coletivos que, se o titular quiser, pode 
colocar os dependentes (maridos/esposas e fi lhos/as). 

Há coparticipação nas consultas, exames e internação. 
São valores pequenos que faz reduzir as mensalidades. 

Os planos são administrados pela Ilha Vip Seguros, 
que vende outros tipos de seguros para autos, pessoal e 
residencial. Os planos são reajustados uma vez no ano e 
quando muda a faixa etária.

Veja ALGUNS EXEMPLOS de como seriam as mensali-
dades nos dois planos para se ter uma ideia:

UnimedSão Bernardo Saúde

Ah! Não é sindicalizado?Procure o Sintertes
É só ligar para o Sindicato pelo telefone 27 3222-0404 

ou diretamente para o Vinicius - o corretor da Ilha Vip, 
que está na sede o Sindicato atendendo às/aos radialis-
tas interessados em ter um plano de saúde. O telefone do 
Vinicius é 27 99882-5337. 

Para poder aderir aos planos, precisa ser sindicaliza-
do. É uma exigência, pois o convênio foi feito com o Sin-
tertes. Então, faça sua filiação e aproveite essa oportu-
nidade! Breve, o Sindicato vai oferecer dezenas de novos 
convênios. 

EXEMPLOS
EXEMPLOS

Idade Mensalidade

0-18 anos 129,37

24 a 28 anos 166,64

34 a 38 anos 216,29

49 a 53 anos 420,39

A coparticipação nas consultas: R$21,60, nas clí-
nicas São Bernardo R$ 9,90, Pronto-socorros R$ 45. 

A mensalidades dos dependentes é igual a do titu-
lar, variando de faixa etária. No interior, conta com 
hospitais próprios (Colatina e Cachoeiro de Itapemi-
rim) e outros credenciados no Estado. Na Grande Vitó-
ria tem o Santa Mônica, Santa Casa, Evangélico,entre 
outros, com médicos e clínicas credenciadas.

Idade Mensalidade

0-18 anos 173,30

24 a 28 anos 222,96

34 a 38 anos 289,43

49 a 53 anos 674,98

A coparticipação nas consultas: R$35, nas clíni-
cas Pronto-socorros R$ 55, exames de R$ 0 a 55,00, 
dependendo da Complexidade. O limite de copartici-
pação por titular é de R$ 250,00, sem acumulação.

A rede de hospitais é extensa em todo o interior 
do Estado. Na Grande Vitória conta com o Cias Hospi-
tal próprio e uma gama de médicos e clínicas creden-
ciadas. 

ATENÇÃO: ESTAMOS EM CAMPANHA SALARIAL, NEGOCIANADO A CONVENÇÃO 
COLETIVA 2018/2019. SUA PARTICIPAÇÃO FORTALECE A LUTA DE RESISTÊNCIA 

CONTRA OS ATAQUES AOS DIREITOS TRABALHSITAS.
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Em 2017, 97% das ações trabalhistas 
propostas pelo SINTERTES foram vitoriosas

Três trabalhadores 
reintegrados     

Três radialistas foram reintegrados pelo Departamento Jurídico 
do Sindicato. O cinegrafista Vitor Rangel na Record News em 2015, 
Artur Brandão Pompermayer na TV Capixaba em 2017 e Dalton 
Moraes Fagundes na TV Vitória, em 2018.

A reintegração de Victor foi uma vitória, pois sofreu um aciden-
te trabalhando em janeiro de 2014. A TV não emitiu a CAT, que foi 
feita pelo Sindicato. O INSS reconheceu o acidente e, após voltar do 
afastamento, foi demitido sem justa causa, apesar de ter - pela lei 
- estabilidade de 12 meses. O Sintertes entrou com uma reclama-
ção trabalhista e que determinou sua reintegração em 13/08/2015. 

Artur Brandão Pompermayer, 50 anos, ficou seis anos afas-
tado pelo INSS por ter adquirido 8 lesões na coluna (Hérnias de 
disco) e ter colocado 8 pinos nas vertebras. Em 2016, numa pe-
rícia, o INSS o liberou para o trabalho de cinegrafista. Ao voltar, a 

TV Capixaba recusou-se a recebê-lo e o médico da TV o mandou 
de volta ao INSS. E, nesse jogo de empurra Artur ficou um ano sem 
salário. Ele procurou o Sintertes e uma liminar da Justiça do Traba-
lho ordenou sua reintegração em agosto de 2017. Ele ficou traba-
lhando 180 dias, o tempo da estabilidade garantida na Convenção 
Coletiva, mas foi demitido em meados de janeiro passado, junto 
com mais 15 radialistas. Luta na Justiça junto com o Sintertes para 
receber o tempo que ficou rejeitado pela empresa.

Dalton Moraes Fagundes, 46 anos, é assistente de produção 
na TV Vitória. Foi demitido em setembro/2017, depois de adoecer 
devido ao assédio no local de trabalho. Ficou três meses sem re-
ceber tarefas as quais sempre realizava. Antes da sua dispensa 
sem motivo, o pressionaram a pedir “contas”. Dalton é portador 
de uma síndrome grave e tudo isso aconteceu por discriminação 
no ambiente de trabalho. Ele voltou em meados de janeiro passa-
do. Porém, continua sofrendo assédio. O Departamento Jurídico do 
Sintertes acompanha todos os casos.

Ao contrário do que os veículos para o qual trabalhamos querem 
nos fazer acreditar, a contribuição sindical, referente a um dia de 
salário, e que até o ano passado foi descontada no mês de março, 
NÃO ACABOU. Ela deixou de ser obrigatória. A intenção do gover-
no Temer, dos deputados e senadores - representantes dos empre-
sários - com a Reforma Trabalhista, era acabar com a organização 
dos trabalhadores, asfixiando financeiramente os sindicatos, rebai-
xar salários e impedir que o empregado tenha acesso à Justiça do 
Trabalho para recuperar prejuízos causados pelos maus patrões.

A Lei que estabelece a Contribuição Sindical Anual foi altera-
da. Agora, precisa de autorização prévia e expressa dos trabalha-

dores para que as empresas façam o desconto no contracheque.
Tendo em vista essa exigência e o entendimento que é o traba-

lhador quem financia a luta contra a precarização, os baixos 
salários e melhores condições de salário e de trabalho, o SIN-
TERTES lembra à categoria da necessidade que o sindicato tem de 
se manter. O valor é muito pequeno e os benefícios são para todos 
da categoria, independente se é filiado. 

Ex.: Um salário mínimo, R$ 954 dividido por 30 dias=R$ 
28,90e dividido por 12 meses=R$2,40 por mês. O Sindicato tem 
distribuído um modelo de autorização que precisa ser preenchido 
de próprio punho pelo trabalhador. Fortaleça o SINTERTES!

A contribuição sindical anual não acabou. Deixou de 
ser obrigatória. Agora, precisa de autorização!

Os benefícios que estão no seu contracheque 
SÃO CONQUISTAS DO SINTERTES

Como o SINTERTES, agora, PODE representar somente os FILIADOS e quem 
autorizar a contribuição sindical anual, as negociações também podem ser  

feitas SOMENTE PARA QUEM MANTÉM AS LUTAS DO SINDICATO. 

Muitos benefícios que a categoria 
tem, NÃO TEM LEI que obrigue o patrão 
a cumprir. Exemplos: Reajuste salarial 
anual, plano de saúde, piso salarial, 
pagamento até o 5º dia mês seguinte, 
escalas de trabalho, complementação 

salarial de 180 dias (INSS), estabilidade 
dobrada (acidente de trabalho), estabili-
dade de 18 meses (pré-aposentadoria), 
auxílio creche, entre outras garantias.

Todos sabem que LIVRE NEGOCIA-
ÇÃO entre trabalhador e patrão NÃO 

EXISTE. Se com os sindicatos já é 
difícil, imagine sozinho? 

Então, o que você está esperan-
do para se associar ao SINTERTES, 
fortalecê-lo, ajudando a manter e 
ampliar esses direitos/benefícios?


