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Notícias Gerais
Estudo atuarial dos planos de saúde foi 

tema de reunião

Envie sugestões, dúvidas, comentários ou 
opiniões para o e-mail  asc@agros.org.br.

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Caso não consiga acessar o vídeo, copie o link 
https://youtu.be/KJ5x-4obsBA  e cole no 

navegador.

No dia 21 de dezembro foi realizada uma reunião 
virtual com os beneficiários dos planos de saúde do 
Agros. 

Na ocasião, a gerente de Saúde, Márcia Antônia 
Lelis Pônzio, e o diretor de Seguridade, Gilberto 
Paixão Rosado, falaram sobre o início dos estudos 
atuariais dos Planos de Saúde para o período de 
maio de 2021 a abril de 2022 e sobre a solicitação 
do Conselho Deliberativo de um estudo para um 
novo plano de custeio e alteração dos produtos, 
que já está em desenvolvimento pelo atuário. 

Confira abaixo a gravação da reunião e, se tiver 
alguma dúvida sobre os assuntos abordados, envie 
para contatos@agros.org.br.

Em julho de 2020, a União pagou ao Agros o valor 
referente ao precatório expedido na Ação de Cobrança 
referente à dotação inicial que o Instituto moveu em 
face da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O valor foi depositado pela União em uma conta 
judicial da Caixa Econômica Federal, e a transferência 
para o Agros foi realizada em outubro de 2020, no 
valor total de R$ 240.390.401,12. O montante foi 
destinado aos planos previdenciários A e B, de 
acordo com os aspectos legais e regulamentares da 
Previdência Complementar.

Clique aqui para ler a nota completa sobre o 
assunto publicada no site do Agros. 

Precatório pago ao Agros é rateado entre Planos 
Previdenciários A e B

https://youtu.be/ak51lfkQJck
https://youtu.be/KJ5x-4obsBA%20
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/precatorio-pago-ao-agros-e-rateado-entre-os-planos-a-e-b
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SAÚDE

PREVIDÊNCIA

De 23 a 29 de novembro foi realizada a Semana 
Nacional de Educação Financeira, promovida pelo 
Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), sob 
coordenação do Banco Central do Brasil. 

O Agros apoiou essa iniciativa, que incentiva 
ações voltadas para a educação financeira de toda a 
população, por entender que aprender a lidar com o 
próprio dinheiro também é uma forma de se ter mais 
qualidade de vida.

Confira, na imagem ao lado, algumas orientações 
que podem ajudar quem deseja começar 2021 com um 
bom planejamento financeiro. 

Confira também a entrevista da assistente de 
Relacionamento do Agros, Débora Dias, à Rádio 
Montanhesa (FM 106,5), de Viçosa, em que ela 
apresentou reflexões importantes para quem deseja 
manter o orçamento doméstico sob controle. Clique 
aqui para ouvir. 

De abril a julho de 2020, os cancelamentos do 
plano de saúde por inadimplência foram suspensos, 
por decisão do Conselho Deliberativo, considerando 
os reflexos da pandemia de Covid-19 na economia e 
as dificuldades financeiras dos beneficiários naquele 
momento.

Os beneficiários mantidos nos planos tiveram a 
oportunidade de negociar o parcelamento dos débitos 
em até 10 vezes, com pagamento da primeira parcela 
em setembro de 2020. Aqueles que não negociaram 
os débitos ou não cumpriram o acordo negociado 
estão tendo o plano cancelado e os débitos cobrados, 

sob pena de inscrição dos seus nomes no Serasa.

Fique atento: De acordo com o regulamento 
dos planos de saúde do Agros, o beneficiário que 
está inadimplente há mais de 60 dias tem o plano 
cancelado. As mensalidades e coparticipações não 
pagas são de responsabilidade do titular e devem ser 
quitadas mesmo após o cancelamento, desde que a 
operadora não tenha suspendido o atendimento 
durante o período de inadimplência.

Cancelamentos de plano por inadimplência voltaram a ser realizados

O Agros firmou parceria com a Drogasil e a 
Droga Raia, que passam a oferecer descontos 
especiais em alguns produtos para os beneficiários 
do Instituto. 

Para ter acesso aos descontos no momento da 
compra é preciso apresentar a carteirinha do plano 
de saúde e um documento de identidade com foto.

Drogasil e Droga Raia oferecem descontos a beneficiários do Agros

https://youtu.be/dv4TldAdZA8%20
https://youtu.be/dv4TldAdZA8%20
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