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Notícias Gerais

Pesquisa de Satisfação segue
 sendo aplicada

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

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Os demonstrativos utilizados para declaração 
de imposto de renda serão disponibilizados no 
autoatendimento no dia 1º de março.

Não será feita entrega de demonstrativos na sede 
e em nenhuma das unidades do Agros, uma vez que 
o atendimento presencial permanece suspenso, com 
o objetivo de evitar aglomerações e a exposição dos 
beneficiários a potencial risco de contaminação pelo 
coronavírus.

Os beneficiários que não tiverem acesso à internet 
devem entrar em contato com o Agros por telefone, a 
partir de 1º de março, para solicitar os documentos.

Confira no vídeo abaixo um tutorial de como 
acessar os demonstrativos. 

Demonstrativos para Imposto de Renda serão 
disponibilizados no autoatendimento

A empresa H0 Consultoria, contratada pelo 
Agros para aplicar a pesquisa de satisfação dos 
beneficiários, segue realizando as entrevistas.

 Os entrevistados - titulares ou dependentes do 
plano de saúde - foram selecionados de maneira 
aleatória, utilizando-se método estatístico. O 
contato está sendo feito pelos números de telefone 
abaixo:

(44) 9 9885-9182   |   (44) 9 9734-9874
(44) 9 9734-6957   |   (44) 9 9734-7108

Caso não consiga visualizar o vídeo acima, copie o link 
https://youtu.be/Fwd28JPSpNw e cole no seu navegador.

A recomendação do Agros é para que os participantes que 
necessitem fazer pagamentos diretamente às contas do 
Instituto deem preferência por fazê-los por transferência 
bancária ou PIX, que possuem identificação automática do 
pagador.
A chave de pagamento PIX ao Agros é gre@agros.org.br.

https://youtu.be/Fwd28JPSpNw
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SAÚDE PREVIDÊNCIA

Reproduzimos abaixo a mensagem recebida 
pelo Agros no dia 25 de fevereiro de 2021, enviada 
pela conciliadora da Câmara de Conciliação e 
Arbitragem (CCAF/CGU/AGU), Carolina Sofia 
Ferreira Gomes Monteiro. A mensagem refere-
se ao andamento do processo de mediação do 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do 
Plano B.

No momento, a Câmara de Conciliação e 
Arbitragem da CGU está coordenando reuniões 
para discussão do assunto sem a participação 
do Agros. Posteriormente, como informa a 
conciliadora na mensagem abaixo, o Instituto 
será convidado a participar das reuniões. 

“Temos avançado bastante com o Ministério da 
Economia na definição de cenários e propostas.

Na reunião do dia 22 foi debatida uma questão 
que ainda não tinha sido avaliada e, assim, o 
ME solicitou nova manifestação por parte da 
PGU. Consequentemente, a PGU pediu novas 
informações à PREVIC e a PREVIC, por sua 
vez, acabou de nos informar o prazo em que 
poderão apresentar esses dados.

Assim, teremos uma nova reunião com o ME 
e a PGU prevista para o final de março/ início 
de abril. E, agora sim, espero que seja a última 
antes das reuniões conjuntas com a AGROS.

Eu percebo a preocupação da Instituição e, 
como mediadora, eu também estou ansiosa 
para que consigamos avançar logo, sendo que, 
ao mesmo tempo, por se tratar de uma questão 
bastante complexa e delicada, as análises e 
estudos precisam ser bem criteriosos, para evitar 
eventuais questionamentos no futuro.

Então, quero dizer que estamos trabalhando 
para que esse caso avance o mais rápido possível 
e que em breve possamos chegar num acordo 
viável e seguro para todos os envolvidos.”

Os documentos relacionados ao TAC po-
dem ser acessados no site www.agros.org.br, 
no banner lateral à esquerda “Termo de Ajus-
tamento de Conduta”.

Para receber a vacina contra a covid-19, alguns 
municípios estão exigindo a apresentação do Cartão 
Nacional de Saúde (CNS), também conhecido como 
Cartão do SUS.

Todos os beneficiários dos planos de saúde do 
Agros já possuem o número do CNS, mesmo que não 
tenham o cartão físico com essa informação. Para 
receber a vacina será necessário apenas informar o 
número e apresentar um documento de identificação 
com foto.

O CNS de todo o grupo familiar pode ser obtido no 
autoatendimento Agros. Clique aqui para um passo a 
passo de como localizá-lo. 

Beneficiários podem obter número do Cartão 
do SUS no autoatendimento

TAC do Plano B:
Mensagem da conciliadora 

Se não conseguir acessar acima, copie o link
 https://forms.gle/jhPHnuSppHEp4KdL8 e cole no seu navegador
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