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Notícias Gerais

Descredenciamento do Hospital Vera Cruz

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

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

A pesquisa será aplicada por telefone, pela 
empresa H0 Consultoria, seguindo metologia 
definida pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS).

Os entrevistados - titulares ou dependentes do 
plano de saúde - foram seelcionados de maneira 
aleatória, utilizando-se método estatístico. O 
contato será feito por algum dos telefones abaixo:

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

 Se receber uma ligação de um desses números, 
não deixe de atender!

O Conselho Deliberativo (CDE) homologou, 
em reunião no dia 22 de janeiro de 2021, os nomes 
indicados pela Universidade Federal de Viçosa 
(Patrocinadora-Instituidora do Agros) para a 
composição da nova Diretoria Executiva do Instituto.

Os indicados pela UFV e homologados pelo CDE 
são:

Diretor Geral: Cláudio Furtado Soares
Diretora de Seguridade: Áurea Maria Resende de    
Freitas
Diretor Administrativo-Financeiro: Marcílio     
Rodrigues Martins
A homologação do CDE e a documentação dos 

indicados serão encaminhadas à Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc), 
órgão fiscalizador do Agros e responsável por aprovar 
a habilitação, de acordo com a Instrução Previc nº 13, 
de 28 de junho de 2019. Após a habilitação pela Previc 
os indicados estarão aptos a tomar posse na diretoria.
Prorrogação de mandato

Considerando o prazo necessário para análise 
pela Previc, o CDE prorrogou o mandato dos atuais 
diretores, que seria encerrado na primeira semana 
de fevereiro. A previsão é que o Diretor Geral e a 
Diretora de Seguridade tomem posse até 5 de abril e 
o Diretor Administrativo-Financeiro tome posse até 
4 de junho de 2021. 

Conselho Deliberativo homologa indicações para 
nova Diretoria Executiva do Agros

O Hospital Vera Cruz, em Belo Horizonte, 
estará descredenciado para atendimento aos 
beneficiários a partir de 14/02/2021.

Para conhecer a rede credenciada de hospitais 
acesse www.agros.org.br, menu lateral à direita 
“Rede Credenciada”. Preencha o nome do seu 
plano e, no campo “tipo de Prestador”, selecione 
“Hospital”, depois clique em “Buscar”. Não é 
necessário preencher os demais campos. 



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

Alteração do regulamento do Plano Agros 
CD-01 é aprovada pela Previc

Produzido pela Assessoria de Comunicação do Agros  | Ano 7 Ed. 84 - 29 de janeiro de 2021 |  
FALE CONOSCO: asc@agros.org.br |Diagramação:  Mônica Bento

SAÚDE

CULTURA
Talvez você deva conversar com alguém 

Lori Gottlieb

PREVIDÊNCIA

A Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc) aprovou 
a proposta de alteração do regulamento do 
plano Agros CD-01, que passa a se chamar 
InvestPrev.

A aprovação do novo regulamento ocorreu 
em 8 de dezembro de 2020, pela Portaria 
PREVIC/DILIC nº 852, publicada no Diário 
Oficial da União em 10 de dezembro de 2020.

A partir da aprovação, as alterações 
necessárias no sistema foram solicitadas e 
estão em fase de avaliação, para atendimento de 
todos os requisitos previstos no regulamento. 
Em breve os participantes do plano receberão 
um e-mail com mais informações sobre a 
mudança e o link para o novo regulamento.  

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) divulgou, recentemente, o resultado 
preliminar do Índice de Desempenho da Saúde 
Suplementar (IDSS) 2020 – ano base 2019. 

O Agros obteve nota 0,8584 no IDSS 2020 
(ano-base 2019). Os planos com notas entre 0,8 
e 1 são classificados na faixa de melhor avaliação.

O IDSS é utilizado pela ANS para avaliar as 
operadoras de planos de saúde e permitir que 
os beneficiários tenham um parâmetro para 
comparação entre as diversas empresas que 
atuam nesse mercado. O resultado divulgado é 
considerado preliminar porque as operadoras 
ainda podem solicitar a reavaliação da pontuação, 
caso não concordem com a nota atribuída pela 
Agência. 

O Índice leva em consideração quatro 
dimensões dos serviços prestados pelas 
operadoras. Quanto mais próximo de 1, melhor 
é a avaliação.  Clique aqui para conhecer a nota 
do Agros em todas as dimensões e, para conhecer 
melhor a metodologia de cálculo do IDSS, acesse 
o site da ANS. 

Resultado preliminar do IDSS 2020 mantém 
Agros como um dos planos com melhor 

avaliação pela ANS

A entrega do contracheque impresso, em 
domicílio, para os participantes e pensionistas 
que recebem benefício do Agros foi retomada 
este mês (janeiro/2021). Em Viçosa, a entrega 
teve início no dia 28 de janeiro e para os 
participantes de outras cidades o documento 
foi encaminhado por Correio. 

A distribuição estava suspensa desde março 
de 2020, em razão de dificuldades de entrega 
e deslocamento causadas pela pandemia do 
coronavírus. O pagamento do benefício não 
foi interrompido em nenhum momento. 

Entrega de contracheques em domicílio é 
retomada em janeiro

Combinando histórias reunidas 
a partir de sua rica trajetória 
como terapeuta à sua própria 
experiência como paciente, 
Lori nos oferece um relato 
afetuoso, leve e comovente 
sobre a universalidade de 
nossas perguntas e ansiedades, 
e joga luz sobre o que há 
de mais misterioso em nós, 
afirmando nossa capacidade de 
mudar nossas vidas. (Sinopse  da editora)

O Agros também está no

SIGA-NOS POR LÁ!
@agrosprevsaude
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https://www.agros.org.br/institucional/noticia/resultado-preliminar-do-idss-2020-mantem-agros-como-um-dos-planos-com-melhor-avaliacao-pela-ans-
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans
https://www.instagram.com/agrosprevsaude/
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