
Em dezembro de 2019 foi realizada mais uma 
edição da campanha de alteração de contribuição 
ao Agros CD-01, momento em que os participantes 
puderam alterar o valor que destinam ao plano.

Foram registrados 108 pedidos de aumento 
de contribuição, 70% a mais do que na 
campanha realizada em junho de 2019. Esse 
crescimento demonstra que os participantes 
estão atentos ao cenário econômico e conscientes 
de que, para ter a renda desejada no futuro, 
é preciso atualizar periodicamente os valores 
que destinam à previdência complementar.  

A próxima campanha de alteração será 
realizada em junho de 2020. Até lá os participantes 
podem acompanhar o saldo acumulado por meio 
do autoatendimento (http://bit.ly/2Uh6M8j) 
e realizar uma contribuição eventual (aporte 
extra) ao plano a qualquer momento do ano. 

É importante destacar que as contribuições 
podem ser deduzidas do imposto de renda, 
limitadas a 12% da renda tributável. Com 
aumentos semestrais ou anuais na contribuição é 
possível ter um futuro financeiro mais tranquilo! 
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A lista de profissionais credenciados 
está disponível no site do Agros.

A partir da próxima terça-feira (04/02), 
estará disponibilizado no site e no canal 
do Agros no Youtube um vídeo tutorial de 
acesso à rede credenciada.

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

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Consulta à Rede Credenciada

Notícias Gerais

Resultado da Campanha de Alteração 
de Contribuição

O Agros realizará uma pesquisa nas 
próximas semanas com o objetivo de 
mensurar a satisfação de seus beneficiários 
com os serviços por ele prestados.

Para a realização dessa pesquisa foi 
contratada a H0 Consultoria, que entrará em 
contato com alguns titulares dos planos ou seus 
dependentes por algum dos telefones abaixo:

• (44) 9 9885-9182
• (44) 9 9734-9874
• (44) 9 9734-6957
• (44) 9 9734-7108
Não deixe de responder a pesquisa. 

Precisamos da sua colaboração para um Agros  
cada dia melhor!

Pesquisa de Satisfação

http://autoatendimento.agros.org.br/Autoatendimento/ADSF0001.aspx%3FReturnUrl%3D%252fautoatendimento
https://www.youtube.com/channel/UChUKP6U9ti4DXmTpBFAYeMw
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PREVIDÊNCIA

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

Não posso ir à consulta, o que fazer? Rentabilidade dos planos administrados pelo 
Agros supera metas atuariais
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É responsabilidade de cada beneficiário do plano 
de saúde realizar o agendamento de consultas, 
sessões de tratamentos ou outros procedimentos, 
e comparecer no horário agendado.

Caso não seja possível comparecer no dia e 
horário marcados, o beneficiário deve entrar 
em contato com o profissional credenciado para 
desmarcar ou reagendar o compromisso com o 
máximo de antecedência possível. 

O profissional de saúde tem autonomia para 
repassar o custo da consulta/sessão não realizada 
para o beneficiário “faltante”, desde que ele tenha 
sido informado dessa possibilidade no momento 
do agendamento. O Agros não se responsabiliza 
pelo custo de consultas, sessões ou procedimentos 
não realizados.

No caso de tratamentos contínuos - de 
odontologia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, 
entre outros - o profissional de saúde pode 
formalizar um Termo de Conduta com o paciente, 
com orientações sobre agendamento, definição de 
prazo para cancelamento de horário e informações 
sobre a possibilidade de cobrança particular da 
sessão em caso de falta.

Em 2019, as rentabilidades dos três planos 
de previdência administrados pelo Agros 
superaram as metas e índices estabelecidos.

Os investimentos do Plano Agros CD-01 
tiveram rentabilidade acumulada de 8,7%. O 
número é bastante superior à Selic, a taxa básica 
de juros definida pelo Banco Central e que é o 
índice de referência para esse plano, que fechou 
2019 em 5,95%.  

A rentabilidade do plano A (CLT) foi de 
11,71%; superando a meta atuarial previamente 
estabelecida, que era de 9,67%. Já o Plano 
B teve rentabilidade de 11,79%, também 
ultrapassando a meta de 9,38%.

A administração dos investimentos do 
Agros é feita sempre em busca dos melhores 
resultados, mesmo que eles possam ser afetados 
pelo contexto econômico nacional.  A Política 
de Investimentos de cada plano é aprovada 
anualmente pelo Conselho Deliberativo do 
Agros e pode ser acessada no site do Agros.

Lembre-se: ao desmarcar uma consulta em 

que não poderá comparecer, o horário é libe-

rado para ser utilizado por outro paciente. É 

uma atitude simples que pode fazer a diferença 

na vida de quem está aguardando atendimento.

Saúde

O Agros também está no Facebook!

Clique para curtir a página 
e acompanhar as publicações 

do Instituto. 

CULTURA
Felicidade Clandestina

Clarice Lispector

Publicado em 1971, o livro reúne 
vinte e cinco narrativas breves. A 
coletânea, bastante heterogênea, 
tanto em relação ao conteúdo quanto 
à forma, possui alguns dos trabalhos 
que já haviam sido publicados em 
jornal anteriormente; outros foram 
composições inéditas produzidas 
para a antologia. 

(Sinopse adaptada dto site Cultura 
Genial) 
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