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RENOVAÇÃO DE CARTEIRAS DA UNIMED E UNIODONTO
Até o final do mês de Julho deste ano, TODOS
os beneficiários do PLAS/JMU estarão recebendo a
nova carteira de identificação da UNIMED Norte/Nordeste, com validade até 31/07/2016.
Quanto à carteira da UNIODONTO, ela só será
enviada para os beneficiários que a possuem com
validade até 31/07/2014.
Dessa forma, solicitamos que, por favor, confiram os dados e a validade de suas carteiras.
Havendo alguma inconsistência, por gentileza
entrem em contato com o PLAS/JMU.
LABORATÓRIO FLEURY
Esclarecemos aos beneficiários do Plano que
em função dos valores cobrados, o Laboratório Fleury
somente poderá ser utilizado para a realização de
exames que não são feitos em outros credenciados do
Plano, sendo sempre necessária autorização prévia do
PLAS/JMU para a realização de qualquer exame nesse laboratório.
AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS
Solicitamos aos beneficiários que requisitem as
autorizações com antecedência mínima de pelo menos
07 (sete) dias úteis nos casos de cirurgias que utilizem
OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) e
com no mínimo 02 (dois) dias úteis nos demais casos.
ATENDIMENTOS NO HOSPITAL ALVORADA / DF
Comunicamos aos beneficiários que a partir de
1º de agosto, o Hospital Alvorada Brasília não realizará mais os seguintes atendimentos: Ginecologia e
Obstetrícia no Pronto Socorro, partos em regime eletivo e internações em UTI neonatal.
As demais especialidades e a especialidade de
Ginecologia cirúrgica e oncológica continuam com os
atendimentos normais.
VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA À 2ª CJM
A Secretaria Executiva do PLAS/JMU (SECEX)
realizou Visita de Orientação Técnica, nos dias 05 e 06
de Junho, à 2ª CJM, São Paulo/SP.
O objetivo da visita foi orientar e atualizar conhecimentos dos beneficiários do PLAS/JMU das Auditorias e da Diretoria do Foro, com relação: à rede

credenciada direta; aos atendimentos disponibilizados pela
UNIMED Norte/Nordeste por
meio do regime de intercâmbio
com a UNIMED Paulistana; ao
atendimento da UNIODONTO,
bem como buscar novos credenciados diretos (hospitais,
clínicas, laboratórios, etc) para o nosso Plano de Saúde.
FILHOS E ENTEADOS DEPENDENTES, COM IDADE ENTRE 21 E 24 ANOS
Informamos aos beneficiários titulares do
PLAS/JMU que têm como dependentes filhos ou enteados com idade entre 21 e 24 anos, que deverão encaminhar à SECEX, até o dia 31/08/2014, declaração
de que os mesmos são solteiros e estudantes, bem
como prova de frequência da Instituição de Ensino em
que eles estão matriculados, referente ao segundo
semestre, conforme previsto na legislação em vigor.
RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS
A fim de atualizar o Banco de Dados do
PLAS/JMU, com relação aos beneficiários do Plano,
informamos que será realizado em breve um recadastramento dos mesmos (titulares e dependentes), para
o qual a participação de todos será de fundamental
importância.
RESULTADO DA 2ª PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A 2ª Pesquisa de Satisfação do PLAS/JMU,
realizada no primeiro semestre deste ano apresentou,
novamente, resultados positivos. 84,5% dos participantes informaram que os serviços oferecidos pelo
Plano têm atendido às suas expectativas. Esta aprovação reflete o compromisso da equipe da SECEX
com o bem-estar dos beneficiários do PLAS/JMU.
ATIVIDADES PREVISTAS PARA O 2º SEMESTRE
A SECEX promoverá no segundo semestre de
2014 algumas atividades. Em setembro, será realizada
uma “Palestra sobre Câncer de Próstata”. No mês seguinte, no Parque da Cidade, será realizada a “II Caminhada pela Saúde do PLAS/JMU”. Finalmente, em
novembro, os Representantes do PLAS/JMU nas Auditorias Militares serão convidados a participar do “II
Encontro do PLAS/JMU”.
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