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Notícias Gerais

Realização de exame de detecção de covid precisa 
de autorização prévia

No dia 29 de março, foi dada posse a dois novos 
membros da Diretoria Executiva do Agros. Na 
cerimônia, que ocorreu via internet, o presidente 
do Conselho Deliberativo, José Luis Braga, deu 
posse ao diretor Geral, Cláudio Furtado Soares, e 
à diretora de Seguridade, Áurea Maria Resende de 
Freitas, que assumiram para um mandato de quatro 
anos.

Eles substituem Nairam Félix de Barros e Gilberto 
Paixão Rosado, que exerceram as funções de diretor 
Geral e de diretor de Seguridade, respectivamente, 
por dois mandatos consecutivos, de 2013-2021. 
O mandato do atual diretor Administrativo-
Financeiro, Constantino José Gouvêa Filho, foi 
prorrogado até junho, quando será substituído por 
Marcílio Rodrigues Martins.

Os novos diretores foram indicados para os 
cargos pelo reitor Demetrius David da Silva, da 
Universidade Federal de Viçosa (Patrocinadora-
Instituidora do Agros),  e as indicações foram 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo do Agros 
e habilitadas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc). O diretor Geral 

e a diretora de Seguridade entram no exercício das 
funções no dia 5 de abril.

  

Novos membros da Diretoria Executiva do Agros tomam posse em cerimônia virtual

Para detecção de covid-19, o Agros cobre a realização 
do exame SARS-CoV-2 – pesquisa por RT – PCR (com 
diretriz de utilização) e do teste sorológico (anticorpos 
IgG ou anticorpos totais).

De acordo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a cobertura é obrigatória quando o 
paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou 
provável de doença conforme definido pelo Ministério da 
Saúde, ou seja, existem Diretrizes de Utilização (DUTs) 
que precisam ser observadas. Antes de realizar os 
exames nos laboratórios os beneficiários devem entrar 
em contato com o Agros, solicitando a autorização.

A cerimônia de posse ocorreu via internet e contou com a presença 
do reitor da UFV, de conselheiros e colaboradores do Agros e de 
dirigentes das entidades representativas dos servidores da UFV.

https://www.agros.org.br/institucional/teleatendimento-


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

PREVIDÊNCIA

A pandemia fez com que mais pessoas passassem a 
fazer compras pela internet ou utilizar serviços e realizar 
pagamentos on-line. Com isso, sem ver o dinheiro sair da 
carteira, alguns gastos podem ter aumentado, apesar da 
sensação de que se gasta menos por se passar mais tempo 
em casa.

Confira abaixo o resumo de uma matéria sobre o 
assunto publicada no portal do jornal Estadão e clique 
aqui para acessar o texto completo. 

------------------------------
Primeiro, paramos de pagar pelas coisas: inscrições em 

academias, ingressos de cinema, contas de restaurantes, 
roupas… Mas à medida que a pandemia prosseguia e nossas 
vidas mudavam do presencial para telas, começamos a 
acumular novos custos. Serviços de streaming, aplicativos 
de entrega, aulas de ginástica online, aplicativos de 
aprendizagem virtual... O CEO da Truebill (aplicativo de 
rastreamento de assinatura), Yahya Mokhtarzada, disse 
[...] que a mudança para pagamentos automatizados 
tornou mais fácil para as empresas ganhar dinheiro e mais 
difícil para os clientes acompanharem.

Confira algumas dicas de como controlar esses gastos: 
1.  Agende uma intervenção de assinatura

Há uma grande probabilidade de você estar pagando 
taxas mensais por coisas que você já esqueceu que 
adquiriu [ou que assinou o período de teste e se esqueceu 
de cancelar. Os valores podem ser pequenos, mas se 
acumulam rapidamente e podem fazer a diferença no final 
de um ano sendo pagos sem serem utilizados]. 

Acompanhe seus extratos regularmente, mantendo uma 
lista de todas as suas assinaturas ao iniciá-las e definindo 
um lembrete [para reavaliar o seu uso periodicamente]. 
2. Compartilhe, negocie ou faça uma pausa nas contas

Um número surpreendente de pagamentos é negociável. 
As mais conhecidas são as taxas de serviço de TV a cabo 
e celular, que geralmente podem ser reduzidas com uma 
ligação e a ameaça de mudar para outra empresa. As taxas 
de juros de seguro de carro e cartão de crédito também 
podem ser pechinchadas. Mokhtarzada diz que o melhor 
momento para barganhar é após o término do seu contra-
to inicial: “Muitas vezes há ofertas de retenção disponíveis, 
mas eles não vão entrar em contato para falar sobre elas.”

Outra forma de pagar menos é compartilhar suas 

Colapso no sistema de saúde afeta todos

Gastos com pagamentos online podem passar 
despercebidos

O Brasil passa pelo momento mais grave da 
pandemia do coronavírus e já sofre com o que é 
considerado o colapso do sistema de saúde

O colapso significa que não há capacidade de atender 
os pacientes, seja no sistema público ou privado/
conveniado, por falta de leitos, de equipamentos, 
suprimentos ou mesmo de profissionais.

A situação é grave também na rede credenciada do 
Agros, e já não há vagas disponíveis nas Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) da maioria dos hospitais. Com 
isso, o Plano de Saúde pode encontrar dificuldades 
para realizar a transferência de participantes que 
precisarem de atendimento, por exemplo.  

Cada um pode fazer a sua parte para reduzir os 
impactos no sistema de saúde e contribuir para que 
haja tratamento adequado para quem precisa:

assinaturas. Examine todos os planos familiares e leia 
as letras miúdas de como a empresa define família. Se 
ter mais pessoas utilizando uma conta de streaming 
diminui o custo para todos, pode valer a pena mudar. E 
se você com certeza vai continuar usando por mais um 
ano, muitas assinaturas oferecem taxas de desconto se 
você pagar adiantado por um ano inteiro. 
3. Comparação de aplicativos de entrega

O boom na entrega de alimentos e restaurantes 
durante a pandemia significa que você tem várias 
opções, e os preços entre os aplicativos podem variar, 
mesmo para o mesmo restaurante ou mercearia. 
Experimente também os sites próprios das lojas e veja 
se eles oferecem os mesmos serviços. 

https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/economize-dinheiro-online/
https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira/economize-dinheiro-online/
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