
Com o objetivo de contribuir para reduzir eventuais 
impactos financeiros causados pela pandemia do 
coronavírus no dia a dia dos participantes, o Conselho 
Deliberativo do Agros (CDE) autorizou duas medidas 
relacionadas ao pagamento de empréstimo e aos 
cancelamentos do plano de saúde.

Empréstimos

Os participantes e pensionistas poderão requerer a 
suspensão da cobrança das parcelas dos empréstimos 
por até três meses, a contar da competência 
MAIO/2020 (cobrança em 01/06/2020).

A suspensão é uma opção individual e só poderá 
ser requerida pelo participante ou pensionista 
adimplente (que não tem parcelas de empréstimo em 
atraso) no período de 22 de abril a 20 de maio. Este 
prazo não será prorrogado.

Clique aqui para conhecer as condições para fazer 
a solicitação e como realizá-la. 

Plano de saúde

Serão suspensos, por 90 dias (a contar do mês de 
abril), os cancelamentos do plano de saúde em razão 
de inadimplência. Após esse período, o participante 
poderá solicitar o parcelamento dos débitos 
acumulados, em até 10 vezes, sem cobrança de multa, 
somente correção de juros. A permanência no plano 
de saúde mantém-se condicionada ao pagamento dos 
débitos.
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Notícias Gerais
Suspensão temporária de parcelas 

de empréstimo e de cancelamentos do 
plano de saúde

Agros disponibiliza respiradores para 
hospitais de Viçosa

O Agros disponibilizou quatro respiradores 
para tratamento de possíveis casos de coronovírus 
em Viçosa. Os aparelhos foram entregues para 
a Secretaria Municipal de Saúde no dia 30 de 
março.

A gerente de Saúde do Agros, Márcia Antônia 
Lelis Pônzio, explica que os aparelhos foram 
cedidos considerando a necessidade de ampliação 
imediata do número de leitos de UTI para 
atendimentos de pacientes com coronavírus. 

A Universidade Federal de Viçosa e outras 
operadoras de saúde que atuam na cidade também 
disponibilizaram equipamentos para auxiliar no 
tratamento de possíveis casos de coronavírus no 
município. Clique aqui para mais informações.

https://www.agros.org.br/institucional/noticia/suspensao-temporaria-de-parcelas-de-emprestimo-e-de-cancelamentos-do-plano-de-saude
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/agros-disponibiliza-respiradores-para-hospitais-de-vicosa7
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PREVIDÊNCIA

Agros:  previdência,  saúde e  qualidade de vida no presente e  no futuro!

Campanha Agros de Vacinação contra a Gripe 
ocorre em maio

Investimentos em tempos de pandemia
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A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) 
trouxe um cenário que levou o mundo inteiro a 
uma série de inseguranças. E quando se fala em 
mercado financeiro esse cenário não é diferente e 
traz, também, um elevado grau de incertezas na 
hora da tomada de decisões sobre os investimentos. 
Entretanto, as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPCs), como o Agros, possuem 
vantagens comparativas em relação aos demais 
setores, pois trabalham com análises dos 
investimentos voltados, em sua grande maioria, 
para longo prazo.

Ao longo dos anos, o Agros foi construindo um 
portfólio de investimentos bem diversificado, o 
que, neste momento de crise, tem sido fundamental 
para mitigar riscos e reduzir perdas. E, apesar das 
incertezas do momento, o Instituto segue com uma 
postura ativa em relação aos seus investimentos 
e continua movimentando sua carteira, sempre 
com embasamento técnico e avaliação de riscos, 
reuniões periódicas do seu Comitê de Investimentos 
e conectado ao cenário econômico nacional e 
internacional.

  Pagamento de benefícios em dia

Em relação ao cumprimento das obrigações, o 
Agros possui planejamento do pagamento de seus 
benefícios, e por isso não se faz necessária nenhuma 
operação extraordinária nesse momento. Além 
disso, o Instituto possui superávit nos seus planos A 
e B, o que garante ainda mais tranquilidade mesmo 
diante desta crise.

 Clique aqui para ler a íntegra do texto sobre os 
Investimentos do Agros em tempos de Covid-19 
publicado no site do Instituto.  

SAÚDE

Na segunda quinzena de maio será realizada a 
Campanha Agros de Vacinação contra a Gripe.

A campanha é voltada para os beneficiários que 
não são vacinados na campanha promovida pelo 
Ministério da Saúde, uma vez que tem como objetivo 
ampliar o alcance da imunização Este ano a vacinação 
do Agros será para beneficiários de 6 a 21 anos e de 
40 a 54 anos; caso haja sobra de doses, elas serão 
oferecidas aos beneficiários de outras faixas etárias 
que também não são atendidas pelo Ministério da 
Saúde.

 Confira abaixo as datas da campanha. Os locais e 
horários de vacinação serão divulgados em breve.
•	 Capinópolis: 16/05 
•	 Viçosa: 18 a 20/05 - beneficiários dos 6 aos 21 anos 

e 40 aos 54 anos
                21/05 até o término das doses - beneficiários 
dos 6 aos 54 anos, incluindo 22 à 39 anos

•	 Belo	Horizonte: 25/05
•	 Florestal: 26 e 27/05 - beneficiários dos 06 aos 21 

anos e dos 40 aos 54 anos
                   28/05 até o término das doses -  
beneficiários dos 06 aos 54 anos, incluindo 22 à 
39 anos

•	 Rio	Paranaíba: 29 e 30/05

A entrega do contracheque, em domicílio, 
para os participantes e pensionistas que recebem 
benefício do Agros permanece suspensa por 
tempo indeterminado devido às dificuldades de 
entrega e deslocamento causados pela pandemia 
do coronavírus.

O pagamento do benefício, porém, ocorrerá 
normalmente no penúltimo dia útil do mês, como 
de costume.    

Entrega de contracheques em domicílio 
permanece suspensa

ANS promove encontro aberto sobre oncologia e 
Covid-19

No dia 5 de maio, às 14h30min, a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) promoverá uma 
reunião virtual com o tema “Oncologia e Covid-19: 
Orientações para Pacientes e Familiares”.

O evento, que é gratuito e aberto a todos os 
interessados, vai abordar as mudanças na assistência 
oncológica durante a pandemia, os cuidados e 
recomendações envolvendo o tratamento e dicas 
sobre como lidar com as ansiedades trazidas por essa 
nova situação. 

Informações sobre como participar da reunião 
estão disponíveis no site da Agência. 

https://www.agros.org.br/institucional/noticia/investimentos-do-agros-em-tempos-de-covid-19
http://ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5498-coronavirus-ans-realiza-reuniao-virtual-sobre-atendimento-oncologico

