
A Associação Atlética Acadêmica Monetária 
da UFV - que é um dos instituidores do plano 
de previdência Agros CD-01 - está promovendo, 
juntamente com outras atléticas de Viçosa, a 
campanha #juntossomosmaisfortes.

A campanha, que tem o apoio do Agros, 
está arrecadando recursos que serão revertidos 
em doações para as famílias mais afetadas 
pela pandemia do covid-19 em Viçosa, com o 
intermédio da Secretaria Municipl de Assistência 
Social.

Quem puder colaborar pode fazer uma doação 
de qualquer valor. Faça a sua contribuição! Clique 
aqui para mais informações sobre como doar. 
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Notícias Gerais

Ação social das Atléticas de Viçosa tem apoio do Agros

Devido à pandemia muitos beneficiários 
não conseguiram participar da Campanha de 
Aniversário (Saúde da Mulher e do Homem), que 
isenta homens e mulheres a partir dos 40 anos de 
idade do pagamento de coparticipação em uma 
consulta e alguns exames no mês do aniversário ou 
no mês seguinte.

Para que ninguém deixe de usufruir dos 
benefícios, o Agros estendeu o prazo para 
participação na Campanha. Os beneficiários que 
fizeram aniversário nos meses de março a junho 
poderão realizar a consulta e os exames até o mês de 
agosto e terão direito à isenção da coparticipação.  

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail 
contatos@agros.org.br ou pelo  tel. (31) 3899-6550. 

Os beneficiários que estiverem com sintomas 
leves associados ao coronavírus - dor de garganta, 
coriza, tosse seca, febre e dificuldade para respirar 
– podem solicitar o atendimento à distância, por 
chamada de vídeo ou telefone, para uma primeira 
avaliação.

Se houver necessidade de atendimento presencial, 
o beneficiário será direcionado para uma unidade 
de saúde credenciada ao Agros ou para a estrutura 
de atendimento específico de covid-19 em seu 
município de residência.

Ampliação do prazo para isenção em 
consultas e exames na   Campanha de 

Aniversário

Beneficiários com suspeita de covid-19 
podem ter primeiro atendimento à 

distância 

https://abacashi.com/p/acao-social-das-atleticas-vicosa
https://abacashi.com/p/acao-social-das-atleticas-vicosa
https://www.agros.org.br/institucional/teleatendimento-


O novo coronavírus é transmitido pelas vias orais, 
por exemplo, pelas gotículas de saliva, por isso os 
cuidados como usar a máscara sempre que estiver 
próximo a outras pessoas, higienizar as mãos com 
frequência e evitar levá-las ao rosto são essenciais 
para se conter a disseminação do vírus.

Nas consultas odontológicas é preciso ter 
ainda mais cuidados para não contribuir com essa 
disseminação, uma vez que é necessário o contato 
direto do profissional com o paciente. Neste 
momento, a orientação é que as consultas sejam feitas 
apenas em caso de necessidade, como em situações 
de urgência ou tratamentos já iniciados que não 
possam ser interrompidos.  

Os dentistas estão se organizando para que 
os atendimentos sejam feitos com o máximo de 
segurança possível e adotando protocolos específicos, 
por exemplo, realizando a triagem restritiva das 
pessoas que fazem parte de grupos de risco ou que 
apresentam sintomas relacionados à covid-19. Essas 
medidas estão sendo tomadas para garantir o bem-
estar dos pacientes, por isso o Agros agradece a 
compreensão dos beneficiários. A recomendação 
é que, se for possível, aguardem para realizar as 
consultas de rotina e iniciar tratamentos.  

Caso precise ir ao dentista durante a pandemia 
do novo coronavírus, clique na imagem abaixo 
para conhecer algumas orientações para que sua 
consulta seja feita com segurança. 
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PREVIDÊNCIA

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

Orientações para consultas odontológicas 
durante a pandemia de covid-19

Depósitos na conta do Agros devem ser 
identificados 
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Alguns participantes fazem depósitos bancários 
nas contas do Agros para realizar o pagamento de 
prestações e/ou liquidação de saldo devedor de 
empréstimo, aportes ao Plano Agros CD-01, entre 
outras situações. Quando isso ocorre é essencial 
que os depósitos sejam identificados ou que os 
comprovantes sejam enviados para o Instituto 
com o nome do participante pagador.

Quando não é possível identificar quem realizou 
o depósito o valor não é deduzido da dívida do 
participante, que pode tornar-se inadimplente 
mesmo tendo realizado o pagamento, ou não ter 
seus recursos creditados no saldo do plano de 
previdência, por exemplo. 

Fique atento: Autorize os descontos do Agros em 
folha de pagamento e/ou débito em conta, é mais 
prático e seguro. E sempre que um pagamento 
for feito via depósito bancário ou em casa 
lotérica, envie o comprovante com identificação 
(nome e/ou número de matrícula Agros) para o 
e-mail  gre@agros.org.br ou contatos@agros.org.
br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail 
contatos@agros.org.br ou pelo telefone (31) 3899-
6550 – opção 1.

O Agros também está no

SIGA-NOS POR LÁ!
@agrosprevsaude

> > >

SAÚDE

Envie sugestões, dúvidas, 
comentários ou opiniões para o 

e-mail  asc@agros.org.br.

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

https://www.agros.org.br/institucional/pdf/425
https://www.instagram.com/agrosprevsaude/
https://www.agros.org.br/institucional/pdf/425

