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Atividades de reflexão e conhecimento marcaram
Setembro Amarelo no Agros

Nas fotos, parte dos grupos que participaram da caminhada ecológica e pela valorização da
vida, em Viçosa (à esq.) e em Florestal (dir.).

Em setembro, o Agros promoveu algumas atividades de sensibilização e reflexão
relacionadas à saúde mental, em apoio à campanha nacional Setembro Amarelo, de
valorização da vida e prevenção do suicídio.  
 
No dia 20, o Semente - Serviço Agros de Atenção à Saúde Mental abriu as portas de sua
sede, na casa 40 da Vila Gianetti, para mais uma edição da Exposição Travessias. A mostra
teve espaços interativos com peças e artes criadas durante oficinas com os beneficiários
atendidos pelo Serviço, além de oficinas de criação artística abertas ao público.
 
No dia 23, o Semente e o Viver Saudável - Serviço Agros de Atividade Física e Saúde
promoveram uma Caminhada Ecológica. O evento, que contou com o apoio da Divisão de
Esportes e Lazer da UFV, começou na Academia ao Ar Livre e terminou no Recanto das
Cigarras, com a realização de alongamentos e exercícios de respiração orientados e uma
mesa de frutas para um lanche comunitário.  
 



Já na segunda-feira, dia 26 de setembro, foi realizada a palestra "Precisamos falar sobre
isso: o suicídio no contexto contemporâneo", com a psicanalista e pesquisadora Cinthia
Demaria. O público-alvo foram os profissionais e estudantes da área de saúde, que puderam
conhecer um pouco mais de dados e estudos sobre o tema.
 
A programação do Agros para o Setembro Amarelo foi encerrada no dia 28, com a
Caminhada pela Valorização da Vida, organizada pela Diretoria de Extensão e Cultura da
UFV – Campus Florestal, com o apoio da equipe e dos beneficiários que participam do Viver
Saudável na cidade. 

Mudança na cobertura de atendimentos de psicologia, terapia ocupacional
e fonoaudiologia

 
A partir de 1º de novembro, haverá uma mudança na cobertura do plano de saúde para
tratamentos de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia: os atendimentos nessas
áreas serão autorizados exclusivamente mediante solicitação médica. Confira como será a
mudança:

A partir de 1º de novembro de 2022, os beneficiários que forem iniciar
tratamento de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia deverão
apresentar um encaminhamento médico no momento do agendamento. O pedido
médico deverá informar a indicação de duração do tratamento (número de sessões),
conforme previsto na legislação.
Para os pacientes que já se encontram em tratamento com profissionais dessas
áreas, será necessário apresentar o pedido médico a partir de 1º de fevereiro de
2023. Esta será uma condição indispensável para a continuidade do tratamento com
cobertura do plano de saúde.

O pedido médico terá validade para a realização das sessões de acordo com o estabelecido
pelo médico.

Clique aqui para mais informações sobre a mudança

Ou copie o link https://www.agros.org.br/noticias/mudanca-na-cobertura-de-atendimentos-de-psicologia-

terapia-ocupacional-e-fonoaudiologia e cole no seu navegador.

Atendimento na Divisão de Saúde da UFV
 
Desde o final de julho, a Divisão de Saúde da Universidade Federal de Viçosa (DSA/UFV)
faz parte da rede credenciada disponibilizada para atendimento aos beneficiários do Agros. A
parceria levantou algumas dúvidas, que foram esclarecidas no site do Agros, no menu
“Perguntas Frequentes”.

Clique aqui para acessar as Perguntas
Frequentes sobre o atendimento na

DSA/UFV

Errata

http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63209
http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63210
http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63211


O agendamento de consultas e exames na Divisão de Saúde é feito exclusivamente
por telefone. Na edição 140 do Infoagros (de junho/2022) informamos incorretamente que o
agendamento poderia ser feito também presencialmente. Lamentamos eventual transtorno e
agradecemos a compreensão.

InvestPrev é destaque em rentabilidade entre planos de previdência
complementar fechada 

 
O InvestPrev ganhou destaque em um estudo realizado pela Aditus Consultoria Financeira,
sendo considerado um dos melhores planos de contribuição definida no quesito rentabilidade
com segurança em 2022.
 
O plano ficou na 11ª posição em um comparativo que avaliou a taxa “risco x retorno” de 140
planos de modalidade contribuição definida administrados por Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, considerando o período de julho de 2021 a junho de 2022. O
“risco x retorno” avalia a eficiência das alocações dos recursos dos planos.
 
Esse resultado demonstra que o InvestPrev tem conseguido administrar bem as situações
que afetam a rentabilidade momentânea do plano, recuperando eventuais perdas e
permanecendo como um investimento seguro e rentável de longo prazo.
 
Quer saber como o InvestPrev conseguiu apresentar resultados superiores aos planos de
tantas outras entidades, mesmo em um cenário econômico desafiador como o vivido no
período avaliado no estudo?

Clique aqui para ler uma análise do
setor de Investimentos do Agros

Transformação do Plano B - Estudos sobre novo plano permanecem em
discussão

No dia 16 de setembro, uma equipe da Rodarte Nogueira & Ferreira – Consultoria em
Atuária e Estratégia esteve no Agros para apresentar estudos relacionados à transformação
do Plano de Previdência B.
 
A apresentação foi feita, presencialmente, pelo diretor geral da consultoria, João Roberto
Rodarte, e pelo sócio diretor, José Roberto Ferreira, com a participação por videoconferência
de Thiago Fialho de Souza, atuário e diretor técnico de Previdência, e Sheila Teixeira da
Silva, coordenadora de Auditoria e Normativos. 
 
Os estudos foram apresentados para a governança do Agros (Diretores e Conselheiros
Deliberativos e Fiscais) e para os membros da Comissão de Acompanhamento da
Transformação do Plano B. Eles foram solicitados pelo Conselho Deliberativo do Instituto,
com o objetivo de ampliar a discussão em relação ao regulamento do Plano de Contribuição
Definida que substituirá o Plano B e aos cenários de pagamento de benefícios no novo
Plano. 
 

http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63213
http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63214
http://app9.agros.org.br/action/cli/3708/34763/14445963/14414451/63215


A Rodarte está realizando um estudo de fluxo de pagamento de benefícios e, assim que ele
for concluído, será feita uma nova apresentação para as entidades representativas ligadas à
UFV.

Proposta de fechamento do Plano A foi submetida à Previc
 
No dia 6 de setembro, o Agros protocolou com a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) a proposta de alteração de regulamento do Plano A (CLT) que
permitirá o fechamento do Plano para novas adesões.
 
O regulamento com a alteração proposta no Art. 5º, Capítulo III, pode ser lido aqui. Ele ficou
disponível no site do Agros por 30 dias, contados a partir de 11 de julho de 2022, como
estabelecido pela legislação. A alteração não modifica nenhuma outra característica do
plano, apenas impede a inscrição de novos participantes.  
 
O Agros aguarda manifestação da Previc sobre a documentação enviada. 
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