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Notícias Gerais

Em muitos locais do Brasil os casos de covid-19 
voltaram a aumentar, lembrando a todos que, 
apesar do relaxamento de algumas medidas, a 
pandemia não acabou. Para evitar o contágio e 
as complicações causadas pela doença é preciso 
continuar seguindo as orientações de uso correto 
da máscara, higienização frequente das mãos e 
distanciamento social.

Para incentivar que os beneficiários continuem 
seguindo essas medidas e evitem deslocamentos 
desnecessários pelas cidades, o Agros ampliou o 
período de cobertura dos atendimentos em saúde 
à distância, por meio da plataforma Amparo.

Relembre as modalidades de teleatendimento, 
as formas de acesso e outras informações na 
página https://www.agros.org.br/institucional/
teleatendimento-

Eleição para o Conselho Deliberativo

Agros amplia período de cobertura do 
Teleatendimento

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

ESPAÇO DO PARTICIPANTE

Caso não consiga acessar o vídeo, copie o link 
https://youtu.be/ak51lfkQJck  e cole no navegador.

Votação online e presencial
Confira as orientações sobre como votar pela 

internet ou presencialmente clicando aqui ou no 
site do Agros, no banner lateral à direita “Eleição 
Conselho Deliberativo”. 

Nos dias 2 e 3 de dezembro será realizada a eleição 
para preenchimento de duas vagas no Conselho 
Deliberativo do Agros.

Podem votar os participantes titulares e 
pensionistas que não estejam inadimplentes há mais 
de três meses. Cada eleitor poderá votar em duas 
chapas. 

No dia 26 de novembro foi realizada a apresentação 
das chapas candidatas (“debate”). Confira a gravação 
do evento abaixo.  

https://www.agros.org.br/institucional/teleatendimento-
https://www.agros.org.br/institucional/teleatendimento-
https://youtu.be/ak51lfkQJck
https://www.agros.org.br/institucional/noticia/orientacoes-para-votar---pela-internet-ou-presencial---na-eleicao-para-o-conselho-deliberativo-do-agros-
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Dezembro é mês de alterar a contribuição ao plano de previdência 
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SAÚDE

Dezembro chega e é comum fazer um balanço do 
ano que está acabando e traçar planos para o ano que 
vai se iniciar. É o momento, também, de aumentar 
o valor dos aportes mensais ao plano de previdência 
Agros CD-01, a fim de aumentar o saldo acumulado 
e garantir a renda desejada no futuro. 

Faça a simulação no site do Agros e veja como um 
acréscimo pequeno na sua contribuição mensal pode 
ter um impacto significativo no seu saldo acumulado 
ao longo do tempo. 

Clique aqui para acessar o simulador.

Incentivo fiscal

Os participantes podem deduzir as contribuições 
feitas ao plano Agros CD-01 da base de cálculo do 
Imposto de Renda.

É possível deduzir o equivalente a até 12% da 
Renda Bruta Anual. Este é um bom momento para 
verificar o saldo de contribuições no ano e fazer um 

aporte extra no valor necessário para alcançar essa 
porcentagem, garantindo, assim, o benefício máximo 
na Declaração Anual de Imposto de Renda 2021 
(ano-base 2020). Para isso é necessário que o aporte 
seja feito até o dia 28 de dezembro de 2020.

O saldo acumulado e a rentabilidade do plano 
podem ser acompanhados no autoatendimento 
Agros. Clique aqui ou acesse pelo site do Agros, 
menu lateral à esquerda Área Restrita > Participante. 

Segurança financeira para toda a família

Desde o início do ano o Plano Agros CD-01 
pode ser contratado também por familiares dos 
participantes. Ao contratar o plano para dependentes 
com até 16 anos de idade, é possível utilizar os valores 
das contribuições feitas para eles para dedução no 
imposto de renda do titular.  

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

PREVIDÊNCIA

Será uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre os cuidados necessários para conviver bem com a 
hipertensão e/ou o diabetes.

 Clique aqui para fazer sua inscrição.

https://www.agros.org.br/simulacao/simulaplanocd.asp
https://autoatendimento.agros.org.br/Autoatendimento/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWo3Pv3rhJlY9L2Q58yBry_RDy5WqMdszJ-nHTEThZtF8IYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWo3Pv3rhJlY9L2Q58yBry_RDy5WqMdszJ-nHTEThZtF8IYg/viewform

