
 
 

O SEAGRO-SC continua atento e atuante na defesa dos interesses da categoria em relação a 
proposta da Diretoria da Epagri para alterar, de forma unilateral, a distribuição do subsídio do 
nosso Plano de Saúde. Desde o dia 5 de janeiro, quando tomamos conhecimento superficial da 
proposta, começamos a conversar a respeito nos grupos de whatsapp da Diretoria Executiva, dos 
Diretores Regionais e dos nossos associados, e percebeu-se um forte sentimento de 
contrariedade e indignação. Sentimento manifestado pelos associados do SEAGRO-SC em 
praticamente todas as reuniões regionais realizadas pela Epagri. 
 

É importante ressaltar que o SEAGRO-SC defende, e sempre defendeu, a viabilidade da 
CASACARESC e a possibilidade de participação de todos os empregados e seus dependentes no 
Plano de Saúde, independente de função e salário. No entanto, não concorda com a forma com 
que essa proposta está sendo tratada e implantada. 
 

Reunião com a Diretoria da Epagri 
 

Depois de uma reunião online, sem qualquer avanço, no 
dia 21/01, tivemos uma nova reunião, desta vez 
presencial, com a Diretoria e assessoria jurídica da Epagri 
no dia 2 de fevereiro. A Diretoria do SEAGRO-SC (Piazera, 
Léo e Jorge), acompanhada da assessora jurídica Dra. 
Sandra, esclareceu que a contribuição/subsídio patronal 
ao Plano de Saúde é uma questão de Acordo Coletivo de 

Trabalho, ou seja, trata-se de uma relação trabalhista entre a Epagri e seus empregados e, 
portanto, precisa ser resolvida através de negociação da norma coletiva (ACT). A Dra. Sandra foi, 
mais uma vez, muito clara ao afirmar que essa mudança não pode ser feita de forma unilateral, 
sob pena de poder ser questionada judicialmente. 
 

Como a empresa manteve seu entendimento de legalidade 
da proposta de subsídio diferenciado (embora sem 
apresentar nenhum argumento consistente), além de 
insistir em outros argumentos equivocados, ficou 
acordado que o SEAGRO-SC irá agendar reunião com o 
Secretário da Agricultura Altair Silva, para explicar o caso, 
já que, via de regra, é ele o negociador dos ACT's. A reunião 

já foi solicitada para o Chefe de Gabinete. O Secretário Altair está se recuperando da Covid e deve 
retornar na próxima semana. 
 

Nosso objetivo, além de demonstrar o quanto foi equivocado o modo (processo) da decisão da 
Epagri, é preservar esse fundamental instrumento jurídico (ACT), conquistado faz décadas pelos 
trabalhadores brasileiros e, no nosso caso, pelos sindicatos com base na agricultura.  
 

Estas e outras informações foram repassadas aos Diretores Regionais do SEAGRO-SC na reunião 
do Conselho Deliberativo que ocorreu dia 03/02. 
 

Importante que permaneçamos atentos. Qualquer novidade informaremos. 
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