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Excepcionalmente, enviamos hoje (01º/08) a edição de julho do boletim.
 

Destaques da edição
Saúde: Agros e UFV firmam parceria para atendimento de beneficiários do plano de 
saúde
Previdência: Transformação do Plano B - Novo plano segue em discussão 

 

Agros adota processo contínuo de atualização cadastral

As informações de cadastro de cada participante – endereço, e-mail e telefone de contato,
dados bancários, informações dos dependentes – são essenciais para que o Agros possa
enviar comunicados importantes, realizar cobranças ou pagamentos, calcular benefícios,
entre outros.

Ao mudar de endereço, de número de telefone celular ou de e-mail, entre em
contato com o Agros e atualize essas informações!  

A partir de agosto, o Agros passará a validar esses dados em todas as interações que
tiver com o participante. Isso significa que quando você comparecer ao atendimento
presencial ou telefonar para o Instituto, por exemplo, o atendente poderá fazer algumas
perguntas para confirmar se seus dados estão corretos.
 
O Agros agradece a compreensão e conta com a colaboração de todos os beneficiários
nesse processo. 

Agros e UFV firmam parceria para atendimento de beneficiários
do plano de saúde

A Divisão de Saúde (DSA) do campus Viçosa agora também atua como parceira do Agros
para atendimento aos beneficiários do plano de saúde.
 
O contrato, publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de maio, prevê a atuação conjunta
no atendimento aos beneficiários e investimentos na melhoria da assistência e da
capacidade diagnóstica que a Divisão oferece à comunidade universitária.
 
As instruções para o agendamento dos atendimentos estão disponíveis no site
www.dsa.ufv.br. 

As consultas e os procedimentos realizados na DSA são isentos de coparticipação; há
coparticipação apenas nos exames realizados no Laboratório de Análises Clínicas da
Divisão de Saúde (LACDSA), que já tem contrato próprio com o Agros.

Clique aqui para saber mais sobre a parceria
Agros-DSA

Clique aqui para conhecer os prazos para liberação de procedimentos, conforme
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Se tiver alguma dúvida,
fale com o Agros. 

Encontro de gestantes volta ao formato presencial em agosto

Estão abertas as inscrições para o “Encontro de gestantes” de agosto. Será no dia 20 de
agosto, das 9h às 11h30, na sede do Agros, em Viçosa.
 
A atividade é gratuita e aberta às beneficiárias (titulares ou dependentes) dos planos de
saúde do Agros que puderem comparecer. Será o primeiro encontro presencial desde o
início da pandemia e, no dia, as participantes poderão levar um acompanhante.  
 
No encontro, serão abordados os seguintes temas: 
- Transformações e sintomas da gestação e vacinas preconizadas (abordado por uma
médica) 
- Alimentação saudável na gestação (abordado por uma nutricionista)

Clique aqui para fazer a inscrição

Ou copie o link https://forms.gle/J4Ecm7efVPRJfhDN7 e cole no seu navegador



Transformação do Plano B - Novo plano segue em discussão 
 

Em julho, a comissão instituída para acompanhar a implementação do plano de previdência
que substituirá o Plano B concluiu a análise do regulamento proposto pela comissão anterior
que tratava do assunto, e também avaliou a proposta apresentada pelas entidades
representativas dos participantes do plano. 
 
O regulamento proposto pelas entidades será submetido para análise de uma consultoria
jurídica que acompanhou o processo de negociação do Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) do Plano B, para considerações sobre a convergência do documento com a legislação
vigente e com o Termo de Conciliação assinado pelo Agros com a União.
 
Questões não definidas
Alguns pontos das propostas do regulamento ou sugeridos pelas entidades representativas
permanecem em análise pela comissão, como:

A possibilidade de antecipação do benefício de renda mensal para os participantes já
aposentado da UFV que não recebem suplementação do Agros. 
A antecipação de pagamento de um percentual da reserva, como Benefício
Temporário, aos participantes do plano que são servidores ativos da UFV. 
O valor de custeio do plano, que na proposta das entidades representativas contradiz
a Resolução CNPC 40/2021.  
A definição de que o novo plano seja exclusivo para os atuais participantes do Plano
B, sem possibilidade de novas adesões. 
A proposta de que o período em que o participante esteve no Plano B seja
contabilizado na adesão ao novo plano, de forma que não haja carência para a
solicitação de resgate, dentre outros. 

Para os participantes assistidos no Plano B, ou seja, que já recebem benefícios, a Comissão
estabeleceu que não há possibilidade de antecipação da reserva no momento de adesão ao
novo plano, mas a continuidade dos pagamentos mensais.
 
Próximas etapas
A equipe técnica do Agros e uma consultoria de Investimentos contratada estão elaborando
um cenário financeiro possível para apresentação à Governança do Instituto e à comissão.
Os participantes serão informados assim que as análises jurídicas e financeiras forem
concluídas.

Conselho aprova fechamento do Plano A (CLT) para novas adesões

O Conselho Deliberativo do Agros aprovou uma alteração no Regulamento do Plano
Previdenciário A (CLT) que permitirá o fechamento do plano para novas adesões. 
 
Clique aqui para conhecer o regulamento com a alteração proposta (no Art 5º, Capítulo III –
Da Inscrição de Participantes) e aqui para acessar o quadro comparativo com o texto atual
e o texto proposto para o regulamento (na página 3 do arquivo). 
 

A alteração no regulamento não modifica nenhuma outra característica do Plano,
apenas impede a inscrição de novos participantes.  

Clique aqui para saber mais sobre o fechamento do
Plano A

Agros convida para reunião geral sobre o InvestPrev

Os participantes do plano de previdência InvestPrev estão convidados para uma reunião
geral, no dia 2 de agosto, às 8h30min, pelo Google Meet. No encontro serão
apresentados dados gerais do plano, como patrimônio acumulado e rentabilidade dos
investimentos.
 

O link para participação é https://meet.google.com/xgu-sbqo-xkv   
 

O limite de participantes na reunião é de 250 pessoas. Uma gravação será disponibilizada
posteriormente para aqueles que não conseguirem acompanhá-la ao vivo.
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