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GRUPO DE TRABALHO REALIZA ESTUDO
ATUARIAL SOBRE O PLAS/JMU
Criado pelo Ato nº 596, de 4 de Abril de 2014, o
Grupo de Trabalho (GT) realizou estudo atuarial sobre
as questões financeiras do PLAS/JMU com vistas a
garantir o equilíbrio
atuarial de suas contas.
O GT apresentou o
seu Relatório Final
na Reunião do Conselho
Deliberativo
que ocorreu no dia
30/05/2014. Com a análise dos dados coletados e projeções realizadas, o Grupo constatou que o PLAS/JMU
tem gastado mais do que arrecada. Para o ano de
2015, se nenhuma providência for adotada, a previsão
é de que a disponibilidade de recursos financeiros não
seja mais suficiente para cobrir as despesas do Plano,
como vem ocorrendo até agora. Dessa forma, medidas
saneadoras precisarão ser adotadas com a máxima
brevidade, com vistas ao aumento da arrecadação,
para que as finanças e atendimentos do nosso Plano
não fiquem comprometidos futuramente.
Tais conclusões são corroboradas pela análise
de risco realizada pela Secretaria de Controle Interno
do Tribunal (SECIN) em março do corrente ano, da
qual destacamos: “falta de reserva para atender as
eventualidades; a arrecadação das receitas do
PLAS/JMU não acompanha a evolução do aumento
das despesas; aumento dos beneficiários com mais de
60 anos e desequilíbrio entre receita e despesa”.
Pelas conclusões do Grupo, a melhor opção a
ser estudada é a adoção da forma de contribuição por
faixa etária e per capita, por ser mais justa e adequada, uma vez que considera o acréscimo nos gastos
decorrentes do envelhecimento dos beneficiários em
razão do aumento no número de atendimentos e na
complexidade dos tratamentos realizados nessa faixa
etária.
INTEGRANTES DO STM APRENDEM SOBRE O
GLAUCOMA
O glaucoma é uma doença que leva à destruição do nervo óptico e, quando associada ao aumento

de pressão intraocular, pode resultar em perda total da
visão. A doença não apresenta sintomas e pode afetar
qualquer pessoa, sendo que pessoas acima dos 60
anos, negros, diabéticos, míopes ou pessoas com familiares que apresentam a doença correm um risco
maior de serem portadoras do glaucoma.
Foi pensando em orientar sobre essa doença
que o Plano de Saúde da Justiça Militar da União
(PLAS/JUS) realizou na tarde do dia 27 de maio, no
Auditório do STM, a palestra “Glaucoma: Mitos e Verdades!”, com o apoio do Hospital Oftalmológico de
Brasília (HOB).
Quem tirou as dúvidas sobre a doença foi o
médico - Dr Diego Tebaldi, renomado especialista da
Santa Casa de São Paulo/SP.
O glaucoma é a segunda doença que mais
causa a cegueira no
mundo. Infelizmente ele
não pode ser prevenido,
mas pode haver tratamento para que o paciente não perca a visão.
Assim, por meio de um
acompanhamento médico é que irá se fazer o diagnóstico, por exames de tonometria (medida da pressão do
olho) e de campo visual, sendo aconselhável a frequência anual desses exames para se garantir que
não houve a manifestação da doença.
PARTICIPE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A pesquisa estará disponível na página do
PLAS/JMU até o dia 12/06/2014.
Solicitamos aos beneficiários do Plano que
ainda não a responderam que o
façam o mais rapidamente possível. Essa participação é muito
importante para a SECEX, pois
o resultado da mesma será utilizado na elaboração de ações de melhoria dos processos de gestão de nosso Plano de Saúde.
Participe! Responda à Pesquisa!
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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