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Destaques da edição
Saúde: Conheça as datas e locais da Campanha Agros de Vacinação contra a Gripe 
Previdência: Transformação do Plano B – Proposta de regulamento do novo plano foi 
apresentada para entidades representativas dos participantes

 

De 1º a 8 de maio, a Universidade Federal de Viçosa (UFV) promove uma série de
atividades de recepção aos calouros e para marcar o início de um novo semestre de
aulas. Em Viçosa, no dia 1º de maio, será realizado um passeio ciclístico seguido de
uma aula de alongamento, que tem o apoio do Agros e será comandada pelo
educador físico Guilherme Oliveira, do Viver Saudável – Serviço Agros de Atividade
Física e Saúde.

A atividade é aberta a toda a comunidade, Se estiver em Viçosa, convide a família e os
amigos e participe! 

Clique aqui para conhecer a programação completa. 

Relatório Anual de Informações já
está disponível para leitura

 
Está disponível no site do Agros o
Relatório Anual de Informações (RAI)
2021, documento que apresenta dados
das atividades desenvolvidas pelo Instituto
no ano passado.
 
Clique aqui para acessar o documento.

Assista à gravação da palestra sobre Educação Financeira
 

No dia 25 de abril, o Agros promoveu a palestra “Educação Financeira para a
Qualidade de Vida”, ministrada pelas professoras Tainá Gomide, Simone Martins e
Fernanda de Almeida, do Departamento de Administração e Contabilidade (DAD) da
Universidade Federal de Viçosa.

De uma maneira didática, elas
abordaram aspectos relacionados às
finanças pessoais e às maneiras de
se organizar para realizar sonhos. 
 
Clique na imagem e assista à
gravação

O evento marcou o lançamento do projeto Educação Financeira para Qualidade de
Vida, realizado em parceria com o DAD, que tem como objetivo conhecer a forma
como os participantes do Agros lidam com as finanças pessoais, os investimentos e
outras questões relacionadas à educação financeira.
 
A primeira etapa do projeto prevê a realização de um diagnóstico, por meio de
entrevistas com alguns participantes, que permitirá compreender melhor as demandas
e os interesses do grupo em relação a esse tema.

Reunião sobre o Plano de Saúde
tem gravação disponibilizada

 
No dia 18 de abril, a gerente de
Saúde do Agros, Márcia Pônzio,
apresentou o resultado do estudo
atuarial dos planos de saúde para o
período de maio/2022 a abril/2023.
Confira  a gravação da reunião,
disponível no canal do Agros no
Youtube. 

Em Viçosa  
Local: Divisão de Saúde da UFV
16 e 17/05 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
Para beneficiários de 5 a 18 anos e de 45 a 59 anos
18/05 (se restarem doses) – das 8h às 12h e das 13h às 17h
Para beneficiários de 5 a 59 anos, incluindo os de 19 a 44 anos
 
A vacinação ocorrerá enquanto houver doses. Caso as doses sejam finalizadas antes
das 17h, não haverá reposição. Se restarem doses após o dia 18/05, elas serão
aplicadas no dia 19/05. 

Acompanhe o site e o Instagram do Agros para receber as informações
atualizadas! 

 
Em Belo Horizonte  
Local: Unidade de Atendimento do Agros
13/05 – das 10h às 12h - para beneficiários de 5 a 18 anos e de 45 a 59 anos
          – das 13h às 16h - para beneficiários de 5 a 59 anos, incluindo os de 19 a 44 anos,
enquanto houver doses.
 
Em Capinópolis  
Local: CEPET/UFV
09/05 – das 8h às 10h - para beneficiários de 5 a 18 anos e de 45 a 59 anos
          – das 10h às 12h - para beneficiários de 5 a 59 anos, incluindo os de 19 a 44 anos,
enquanto houver doses.
 
Em Florestal  
Local: Diretoria de Extensão (antigo prédio do CTA) - CEDAF/UFV
12/05 – das 8h às 12h e das 13h às 17h
Para beneficiários de 5 a 18 anos e de 45 a 59 anos
13/05 - das 8h às 12h



Para beneficiários de 5 a 59 anos, incluindo os de 19 a 44 anos, enquanto houver doses.
 
Em Rio Paranaíba 
Local: Ambulatório da UFV
10/05 – das 8h às 12h e das 13h às 17h 
Para beneficiários de 5 a 18 anos e de 45 a 59 anos
11/05 - das 8h às 12h
Para beneficiários de 5 a 59 anos, incluindo os de 19 a 44 anos, enquanto houver doses.

Lembre-se de levar:
- Carteira do plano de saúde
- Documento de identidade com foto
- Cartão de vacina, para crianças menores de 12 anos 
 
Beneficiários a partir dos 60 anos, trabalhadores da saúde, doentes crônicos,
professores, crianças dos 6 meses aos 4 anos completos, gestantes, puérperas, pessoas
com deficiência, entre outros grupos, devem receber a vacina da Campanha de
Vacinação do Ministério da Saúde. Informe-se sobre as datas com a Secretaria Municipal
de Saúde.

Ou copie o link https://forms.gle/Uq1KkFPK8PQG4njt6 e cole no seu navegador

Transformação do Plano B – Proposta de regulamento do novo plano foi
apresentada para entidades representativas

 
No dia 7 de abril, a comissão responsável por propor o regulamento do plano de
previdência que substituirá o Plano B (RJU) apresentou a primeira versão do documento
para representantes das entidades que congregam participantes do plano (APAGROS,
ASAV, ASPUV, ATENS e SINSUV).
 
O regulamento estabelece os benefícios que serão disponibilizados para os participantes
e assistidos e os critérios, incluindo prazos, para solicitação e recebimento. Após a
reunião, o documento foi disponibilizado para as entidades representativas e um prazo foi
estabelecido para o envio de sugestões e dúvidas. O Agros avaliará as considerações
recebidas e fará as atualizações pertinentes no documento, que posteriormente será
enviado para aprovação do Conselho Deliberativo.
 
Assim que for aprovado pelo Conselho, o regulamento será disponibilizado para
conhecimento de todos os participantes no site do Agros, por um período 30 dias e, em
seguida, será submetido à Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc).

Errata: O pagamento da última parcela do Acordo do Agros com a União foi realizado no dia
30/03/2022 e não em 29/03/2022, como publicado na edição de março do Expresso Agros.
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