
 
Considerando que a Epagri apresentou aos sindicatos em 05/01/21 uma proposta de nova alteração no custeio do nosso 

Plano de Saúde, sem nenhuma discussão prévia com o SEAGRO-SC, e que em 24/09/2020 foi aprovado pelo Conselho 

Deliberativo da Casacaresc o novo plano CASA PASA, que passou a vigorar em 01/01/2021, esclarecemos o seguinte: 

1) Historicamente, o SEAGRO-SC defende o fortalecimento da CASACARESC. Outros sindicatos também o fazem, mas, 

certamente, não com mais esforço e persistência. Exemplo disto é que desde 2013 consta da nossa Pauta de 

Reivindicações para o ACT o aumento na participação patronal para 4,5%, bem como a designação de empregado 

da Epagri para atuar na gestão da Casacaresc, o que, infelizmente, outros não contemplavam em suas pautas; 

2) Essa defesa do SEAGRO-SC sempre visou manter o plano de saúde equilibrado, com seu caráter mutualista e visão 

social (quem ganha mais, paga um pouco mais), com contribuições razoáveis à realidade salarial de cada empregado 

e mais acessível que outros planos disponíveis no mercado, cabendo às empresas aumentar seu aporte em caso de 

dificuldades para se manter este equilíbrio;  

3) Durante as discussões do ano passado, na busca de soluções para garantir o equilíbrio financeiro e a viabilidade do 

nosso Plano de Saúde, o SEAGRO-SC teve participação ativa, em conjunto com outros sindicatos e com a Casacaresc, 

Epagri e Cidasc. A Casacaresc apresentou algumas alternativas, sendo que o Conselho Deliberativo da Casacaresc 

aprovou a proposta implantada a partir de janeiro/21, denominado CASA PASA; 

4) Para nossa surpresa, na reunião do dia 05/01/21, a Diretoria da Epagri, com aval da Casacaresc, apresentou uma 

nova alteração no plano de custeio aprovado em 2020, que será apresentada para os empregados a partir do dia 

12/01 e implantada em seguida, a depender dos trâmites burocráticos na Casacaresc. A proposta altera a 

distribuição do subsídio patronal (4% sobre o valor total da folha) que até hoje é distribuído equitativamente a 

todos os empregados, ou seja, cobre 50% do valor da contribuição.  Nesta nova proposta, o subsídio passa a cobrir 

de 30,85% a 60,85% (salários menores recebem % de subsídio mais elevado e vice-versa); 

5) Infelizmente, na reunião não houve possibilidade para o aprofundamento e mais esclarecimentos sobre a proposta. 

Como não tivemos novas informações sobre a proposta, com base nas análises iniciais feitas pela Diretoria Executiva do 

sindicato e manifestações dos Diretores Regionais e associados em seus grupos regionais de WhatsApp, manifestamos 

o seguinte: 

1) O SEAGRO-SC defende, como 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. Isto, porém, deve 

ser atendido por adequada e coerente Política de Gestão de Pessoas das Empresas, da Secretaria da Agricultura 

e do Governo do Estado, e não às custas de parte significativa dos trabalhadores que, por sua função e formação 

profissional, percebem salários maiores e já participam de forma mutualista com o Plano de Saúde; 

2) O SEAGRO-SC aguarda mais detalhes sobre a proposta da Epagri e uma análise mais detalhada e aprofundada, para 

que se possa buscar possíveis alternativas. 

Para qualquer posição definitiva ou novos encaminhamentos à questão, o Seagro, como sempre, vai ouvir seus 

associados, tendo em vista que, pelo apresentado, a proposta terá maiores reflexos na nossa categoria. 

Recomendamos que todos participem e se manifestem nas reuniões que serão realizadas, conforme calendário 

divulgado pela diretoria da Epagri.  

O Conselho Deliberativo do SEAGRO-SC deliberará, em breve, sobre os encaminhamentos, conforme posição dos 

associados a respeito do assunto. 

A princípio, a Diretoria do SEAGRO-SC se manifesta contrária a qualquer alteração no Plano de Custeio aprovado no ano 

passado, em vigor a partir deste mês e que venha a implicar em aumento na contribuição para nossos associados, sem 

uma ampla análise e discussão. 

Qualquer nova informação, repassaremos a todos.  
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