
Confira ao lado as datas da 
Campanha Agros de Vacinação 
contra a Gripe 2021. 

Os locais de vacinação serão 
divulgados em breve no site                 
www.agros.org.br.

A campanha tem como público-
alvo os beneficiários que não são 
contemplados pela Campanha do 
Ministério da Saúde.

Os beneficiários a partir dos 
60 anos, trabalhadores da saúde, 
doentes crônicos, professores, 
crianças dos 6 meses aos 5 anos, 
gestantes, puérperas, pessoas 
com deficiência, entre outros 
grupos, devem receber a vacina do 
Ministério da Saúde.  

A vacinação contra a gripe 
também pode auxiliar no 
diagnóstico de covid-19, uma 
vez que permite eliminar mais 
rapidamente a suspeita de outras 
doenças.  Vacine-se!
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Notícias Gerais

Vacinação contra a gripe para beneficiários do Plano de Saúde será em maio

  Data: 10 de maio de 2021
  Horário: 8h15min

Via Google Meet: o link será 
divulgado na véspera.

Assunto: apresentação do plano de custeio para o 
período de maio/2021 a abril/2022.

 Conheça melhor o seu plano de saúde. 
Reserve a data e participe!

Agros convida para reunião 
sobre plano de saúde No dia 24 de abril o Agros promoveu o Encontro 

sobre Hipertensão Arterial e Diabetes, em parceria 
com a Divisão de Esportes e Lazer da Universidade 
Federal de Viçosa (UFV).

Clique aqui para conferir a gravação do evento, 
com palestras da endocrinologista Dra. Isabela Sousa; 
da Prof. Dra. Josefina Bressan, do Departamento de 
Nutrição da UFV, e do Prof. Dr. João Carlos Bouzas, 
do Departamento de Educação Física da UFV.

Encontro sobre Hipertensão Arterial e Diabetes 

https://youtu.be/-D96KKS7HcU%3Ft%3D2


2Agros: previdência,  saúde e qualidade de vida no presente e no 
futuro!
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SAÚDE PREVIDÊNCIA

O Agros informa que, até o final de maio, está 
previsto o envio para a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar (Previc) de uma 
proposta de processo de migração do Plano de 
Previdência A (CLT). A proposta inclui a criação 
de um novo plano de previdência, da modalidade 
“Contribuição Definida” (CD), para receber os 
participantes que optarem pela migração.  
Entenda a proposta

Após a fiscalização realizada no Agros em 2017, 
a Previc determinou que fossem solucionadas duas 
questões relacionados ao Plano A: 

1. A suspensão e a redução de contribuições dos 
participantes e patrocinadores no período de 
novembro de 2012 a maio de 2017.
2. A concessão do Empréstimo de Amortização 
Aleatória Diferida (EMAADI) aos participantes. 

Para atender à determinação da Previc, o Agros 
avaliou algumas possibilidades e definiu como 
alternativa mais viável a migração dos participantes 
do Plano A para um novo plano a ser criado, chamado 
AgrosPrev. Nesse processo, os participantes ativos, 
assistidos e patrocinadores teriam a possibilidade 
de quitar os débitos com o Plano A, especialmente 
os que se referem às contribuições reduzidas e 
suspensas e ao EMAADI. 

Essa proposta foi aprovada pelo Conselho 
Deliberativo do Instituto em junho de 2019. A partir 
disso, teve início uma série de estudos que levaram 
ao projeto de migração que será encaminhado para 
a Previc. A migração proposta será opcional, ou 
seja, os participantes poderão escolher entre aderir 
ao AgrosPrev ou permanecer no Plano A.  
Após a aprovação pela Previc, os participantes 
ativos e assistidos serão informados sobre todas as 
possibilidades previstas no processo e terão acesso a 
uma simulação individual da reserva financeira que 
poderá ser levada do Plano A para o novo plano 
(AgrosPrev).
O andamento do processo de migração pode 
ser acompanhado em https://www.agros.org.br/
institucional/migracao-do-plano-a 

Critérios para a liberação dos exames de covid-19 
são definidos pela ANS

Proposta de migração do Plano A e
criação de novo plano será encaminhada                 

para a PrevicPara detecção de covid-19, o Agros cobre a 
realização do exame SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS 
COVID-19) – pesquisa por RT – PCR (com diretriz 
de utilização) e do teste sorológico (anticorpos IgG ou 
anticorpos totais).

De acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a cobertura é obrigatória quando 
o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito 
ou provável de doença conforme definido pelo 
Ministério da Saúde, ou seja, existem Diretrizes de 
Utilização (DUTs) que precisam ser observadas. Por 
isso, os beneficiários devem entrar em contato com o 
Agros, solicitando a autorização, antes de realizar os 
exames nos laboratórios.

Clique aqui para acessar a nota completa da ANS 
que apresenta os critérios para cobertura dos exames 
pelos planos de saúde.   

https://www.agros.org.br/institucional/migracao-do-plano-a
https://www.agros.org.br/institucional/migracao-do-plano-a
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirustodas-as-noticias/5872-covid-19-ans-finaliza-analise-tecnica-e-determinainclusao-de-teste-sorologico-no-rol-de-procedimentos
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