CONHEÇA MELHOR O SEU PLANO DE SAÚDE

Informativo 14
Maio /2014

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

CONFERÊNCIA DO EXTRATO DO PLAS/JMU

A partir do dia 12 de maio estará disponível na
página do PLAS/JMU uma nova pesquisa de satisfação do PLAS/JMU.

Lembramos aos beneficiários para que
procedam regularmente à conferência dos valores
descontados em seus contracheques, com relação ao PLAS/JMU, seja a título de contribuição
e/ou com despesas de custeio. Isso é muito importante e de seu próprio interesse!

Todos os beneficiários do Plano estão convidados a responder a pesquisa. Essa participação é muito importante, pois o
resultado da mesma será utilizado na elaboração de
ações de melhoria do nosso Plano de Saúde. Participe! PLAS/JMU: Este Plano também é seu!

PLAS/JMU PROMOVE PALESTRA SOBRE GLAUCOMA

No dia 26/05 (segunda-feira), no Auditório
do STM, será realizada uma palestra informativa
com 01 hora de duração (15:00h às 16:00h), sobre o tema “Glaucoma: Mitos e Verdades!”.
O Glaucoma é uma das principais causas
da cegueira, sobretudo entre as pessoas mais
idosas, atingindo cerca de 60,5 milhões de pessoas em todo o mundo.
Trata-se de uma doença causada por uma
deficiência na drenagem do humor
aquoso
(líquido
transparente produzido pelo corpo ciliar
e localizado entre a
córnea e o cristalino), podendo causar
aumento da pressão intra-ocular, comprometimento do nervo óptico e alterações de campo visual, chegando à cegueira.
A pronta detecção e tratamento são as
chaves da prevenção de lesões ao nervo óptico e
cegueira, por causa do Glaucoma.
O objetivo principal da palestra será justamente esse: esclarecer mitos e verdades sobre esse importante assunto!

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS MAGISTRADOS JUNTO AO CONSELHO DELIBERATIVO DO PLAS/JMU
No último dia 24 de abril, o Dr Antônio Monteiro Seixas, Juiz-Auditor Titular da Auditoria da 5ª
CJM, foi reeleito para mais um mandato como Representante da Magistratura de 1º Grau
junto ao Conselho Deliberativo do PLAS/JMU,
desta vez para o biênio 2014/2016.
O Conselho Deliberativo do PLAS/JMU é
composto pela Ministra Vice-Presidente do STM,
por um Ministro do STM, por
um Representante da Magistratura de 1º Grau e por um Representante dos Servidores, competindo-lhe zelar pelo prestígio,
pela eficiência e pelo desenvolvimento da assistência à saúde prestada pelo
Plano.
A Secretaria Executiva do Plano de Saúde
da Justiça Militar da União (SECEX) cumprimenta
o Dr Monteiro Seixas pela sua reeleição, desejando-lhe votos de continuado sucesso no cumprimento de tão nobre e relevante missão, de interesse de todos os beneficiários do Plano.
SOLICITAÇÕES POR E-MAIL
Com o objetivo de facilitar a vida do beneficiário, lembramos que a segunda via de carteira,
bem como sugestões, críticas, etc, poderão ser
enviadas para o seguinte e-mail: plasatende@stm.jus.br.

Secretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61) 3313-9193/3313-9361 Fax: (61) 3313-9628

