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UNIMED e UNIODONTO - ATENDIMENTOS NO
DISTRITO FEDERAL
As carteiras da Unimed Norte/Nordeste e da
Uniodonto são para utilização nacional, exceto no Distrito Federal.
Portanto, no Distrito Federal os beneficiários
deverão utilizar apenas a carteira do PLAS/JMU, tanto
para o atendimento médico como para o atendimento
odontológico.
Lembramos que os beneficiários que utiliza-

ATENDIMENTOS NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS / SP

Comunicamos aos beneficiários, sobretudo
aos residentes em São Paulo/SP e região que,
desde junho, o Hospital das Clínicas/FFM – São
Paulo/SP – conta com uma nova Central de Atendimento, cujo telefone é (11) 4177-6100.
ATENDIMENTOS DE PEDIATRIA NO DF

Foi encaminhado ofício à rede hospitalar

rem indevidamente as carteiras da Unimed e da Unio-

do DF, questionando sobre as dificuldades encon-

donto no DF, terão que pagar as suas despesas inte-

tradas pelos beneficiários com relação às interna-

gralmente, em cobrança a ser realizada pelas próprias

ções e atendimentos pediátricos em Prontos So-

empresas prestadoras desses atendimentos.

corros na cidade.

Não esqueçam: as carteiras abaixo NÃO podem ser utilizadas no DF!

Em resposta, fomos informados que, atualmente, existe uma

crise na especialidade de

Pediatria no DF, sobretudo, no atendimento hospitalar. O número de profissionais de Pediatria para
atender em Prontos Socorros e Enfermarias desses hospitais vem diminuindo dia após dia, situação que por sinal não difere muito de outras regiFILHOS 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 29/08/2014, 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

ões do País.
Dê preferência ao melhor.
Use o PLAS/JMU!
Beneficiários: procurem sempre
dar preferência aos credenciados
diretos do nosso Plano.
Utilizem o reembolso
apenas em especialidades
não atendidas pelo Plano.
PLAS/JMU: Esse Plano é seu!

semestre de 2014, conforme previsto na legislação em
vigor.
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

