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Agros e Biocor presenteiam a UFV com “academia ao ar livre”

A partir de 4 de junho de 2022, o campus da UFV em Viçosa ganha um novo espaço próprio
para a realização de atividades físicas.
 
É a Academia ao Ar Livre, instalada ao lado do Ginásio de Esportes da UFV (entre o
estacionamento do PVB e a pista de atletismo), resultado de uma parceria do Agros com o
Biocor Instituto para benefício de toda a comunidade.

O espaço é de acesso livre e gratuito e conta com equipamentos que permitem a prática de
exercícios voltados para o desenvolvimento da força, melhora da flexibilidade e do tônus
muscular.

 Ele ficará aberto de segunda a sexta-feira, das 6h30min às 21h, e aos sábados das
6h30min às 12h.

No dia 4 de junho, das 9h às 11h, o Agros promoverá uma manhã de atividades
especiais para marcar a abertura da academia.
 
A programação é gratuita e aberta a todos os interessados, e inclui realização de
exercícios nos equipamentos da academia, sob orientação de educadores físicos;
alongamento e outras atividades orientadas em grupo; aferição de pressão, peso e altura.
 

Exclusivamente para os beneficiários dos planos de saúde do Agros, será
disponibilizada também a vacina contra a gripe. Poderão recebê-la os beneficiários de
5 a 59 ano, mediante apresentação da carteira do plano de saúde e documento com foto. 

Diagnóstico de Educação Financeira – Você já participou?
 
O Departamento de Administração e Contabilidade da UFV (DAD/UFV) continua a aplicar o
questionário para diagnóstico de Educação Financeira entre os beneficiários do Agros.

Se você ainda não participou, clique aqui para
responder ao questionário.

O questionário deve ser respondido uma única vez. Se você já participou, agradecemos a sua colaboração!

As respostas são registradas de forma anônima e o objetivo é avaliar o interesse e os
conhecimentos dos beneficiários sobre temas como investimentos, empréstimos e outros
assuntos relacionado. A partir do resultado, o Agros irá desenvolver ações que permitam
auxiliar os beneficiários na busca por mais qualidade de vida por meio de um melhor
planejamento financeiro.
 
Para que as ações do projeto estejam alinhadas com as necessidades e expectativas da
maioria dos participantes, a participação de cada um é essencial! 

Vacinação contra a Gripe em Viçosa -
Doses estão disponíveis na Divisão de Saúde da UFV

Ainda restam doses adquiridas para a Campanha Agros de Vacinação contra a Gripe em



Viçosa. Os beneficiários de 5 a 59 anos que quiserem se vacinar podem procurar a Sala de
Vacinas da Divisão de Saúde da UFV, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, levando
a carteira do plano de saúde e um documento com foto.
 
As vacinas estarão disponíveis enquanto houver doses. Para confirmar a disponibilidade,
antes de se deslocar até a Divisão de Saúde, basta entrar em contato pelo telefone (31)
3612-1856. 

Entenda as carências do Plano de Saúde

Quando um beneficiário adere ao plano de saúde, existe um período de tempo durante o
qual ele não tem direito a todas as coberturas previstas no Regulamento do plano. É o
chamado “período de carência”, que é autorizado pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar e aplicado por todas as operadoras de planos de saúde.  
 
Em algumas situações, a carência para utilização dos serviços não é aplicada. No Agros,
estão isentos de carência:
 
- O titular, seus dependentes e agregados que fizerem a adesão ao plano em até 60 dias
contados a partir da entrada em exercício como servidor da UFV ou funcionário do Agros.
 
- Os novos dependentes e agregados, se a adesão do Plano de Saúde ocorrer em até 30
dias a contar:

da data de nascimento, para filhos (naturais e adotivos) e netos; 
da data de casamento ou da declaração de união estável, para cônjuge, companheiro
e enteado; 
da data de matrícula inicial em curso de graduação, para filhos e enteados entre 21 e
24 anos.

- O pensionista que aderir ao plano em até 30 dias contados da concessão da pensão.
 
Quando um beneficiário passa de “dependente normal” para “agregado”, sem que ocorra o
cancelamento do plano, também não é preciso cumprir carências. E no caso de filhos
adotivos (menores de 12 anos), eles podem ser inscritos no plano aproveitando as carências
já cumpridas pelos pais.
 
Fique atento: quando um beneficiário cancela o plano de saúde e depois de 30 dias solicita
a reintegração, é necessário cumprir carência. 
 
Para saber mais sobre os períodos de carência, clique aqui e confira a resposta às questões
de 25 a 30 das Perguntas Frequentes, ou entre em contato com o Agros.  

ANS autoriza aumento de 15% para planos de saúde individuais
 

Em maio, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou que os planos de saúde
da modalidade “individual ou familiar” tenham um reajuste de até 15,5% nas
mensalidades pagas pelos beneficiários.  
 
Os planos de saúde do Agros são da modalidade “coletivo empresarial”, portanto, não
estão sujeitos ao teto de reajuste da ANS. Além disso, o Conselho Deliberativo do
Instituto definiu que não haverá reajuste nas contribuições ao plano em 2022. Entretanto,
a autorização da ANS indica o reconhecimento do aumento dos custos da área de saúde,
relacionados à inclusão de novos procedimentos com cobertura obrigatória, a alta dos

preços de insumos como equipamentos e materiais médico-hospitalares, entre outros.
Para saber mais sobre a decisão da ANS, clique aqui.

Transformação do Plano B –
Conheça a minuta de regulamento do novo plano

Em março de 2022, o Agros pagou a última parcela da devolução de R$ 411.114.018,78 à
União, referente ao acordo assinado em dezembro de 2021 para regularização do Plano B
(RJU). Após o pagamento, tiveram início os procedimentos previstos no acordo para a
criação de um novo plano de previdência, no modelo Contribuição Definida, para receber
todos os participantes e o patrimônio restante no atual Plano B.
 
Em abril, a proposta de regulamento do novo plano foi finalizada pela Comissão responsável
por isso. O documento estabelece as normas, os benefícios que serão disponibilizados para
os participantes e assistidos e os critérios, incluindo prazos, para solicitação e recebimento,
entre outras regras.

A proposta foi apresentada para representantes das entidades que reúnem participantes do
Instituto que são servidores da UFV vinculados ao Plano B, que são a APAGROS, ASAV,
ASPUV, ATENS e SINSUV.  Agora, a proposta de Regulamento está disponível para acesso
de todos os participantes do plano.

Clique aqui para conhecer a minuta do regulamento do plano que
substituirá o Plano B 

Após a leitura da minuta, os participantes que desejarem podem enviar sugestões sobre o
documento para o e-mail novoplano@agros.org.br. As sugestões serão recebidas até 2 de
junho de 2022.

Para conhecer as respostas para algumas das
Perguntas mais Frequentes sobre a

transformação do Plano B, clique aqui.
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