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N E G O C I A Ç Ã O 

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS. 
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO. 

www.suport-es.org.br                             @suport2019  

SUPORT-ES CONSEGUE EVITAR REAJUSTE  

DE PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO  

O Suport-ES conseguiu, por meio de uma 
negociação com a Unimed Vitória e a São 
Francisco Odonto, manter os valores dos 
planos, sem que haja reajuste para os avulsos 
e seus dependentes. Essa foi uma conquista 
histórica, na qual o presidente, Ernani Pereira 
Pinto, e o diretor Financeiro, Jovino 
Dallapícola, se empenharam para que os 
trabalhadores não tivessem mais um impacto 
financeiro, diante do cenário de redução de 
renda com a pandemia de coronavírus. 
“Nos dedicamos a essa negociação, através de 
várias reuniões com as empresas, para 
conseguir manter os valores atuais para os 
trabalhadores. Estamos passando por um 
momento tenso, de muito arrocho, e não 
queríamos que a saúde e o bem-estar da 
categoria fossem afetados”, disse Jovino. 
Ernani também está satisfeito com o resultado 
das negociações. “Os valores seguem 
congelados, mantendo as tabelas vigentes 
para 2020, num momento em que tudo segue 
aumentando de preço. Temos acompanhado 
periodicamente os índices de utilização dos 
planos por nossos representados e 
dependentes e o índice de sinistralidade, e o 
nosso pessoal tem demonstrado utilização  
 

 

responsável, sempre por real necessidade. 
Logo, fazendo jus ao resultado desta 
negociação, neste momento tão difícil. 
Parabenizamos também a Unimed Vitória e a 
São Francisco Odonto pelo reconhecimento do 
pleito do Suport-ES e a parceria”, destacou. 
A Unimed havia proposto a necessidade de um 

reajuste de 4,77%, mas o sindicato conseguiu 

evitar a mudança nos valores. Já a São 

Francisco Odonto manteve o valor de R$ 15,42 

com o plano Classic+, que além de cobrir toda 

a parte clínica, cobre também a documen-

tação básica e aparelho ortodôntico metálico 

fixo. 
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