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CARTEIRAS UNIMED
Informamos aos beneficiários que, devido a um erro
de impressão, efetuaremos a troca das carteiras da UNIMED Norte/Nordeste.
O código que deve constar na carteira é o NA 08
MASTER que corresponde ao Plano com direito a Apartamento Individual. Não haverá mudanças em relação ao
vencimento – Data de Vencimento: 31/07/2016.
Contamos com a colaboração de todos os beneficiários para que verifiquem seus dados e a validade de suas
carteiras e inutilizem a anterior.

beneficiário de maneira única e especial, por ser a razão
principal de existência do Plano.
MARCAÇÕES DE CONSULTAS NO DF
As pessoas que utilizaram o “Marque Aqui” disponibilizado
pela Associação dos Médicos de Hospitais Privados do DF (AMHP-DF), elogiaram muito o serviço e por esse motivo
informamos novamente o número
para auxiliá-los na marcação de suas
consultas:

(61) 3252-5050

Qualquer inconsistência, favor nos comunicar.
BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS
Informamos aos beneficiários titulares do
PLAS/JMU que têm como dependentes filhos enquadrados
na condição de “beneficiários especiais”, que deverão encaminhar à SECEX, até o dia 30/11/2014, a Declaração de
Dependência Econômica firmada em cartório, consignando
a dependência econômica dos referidos dependentes, sob
pena de serem esses dependentes excluídos do Plano, conforme previsto na legislação em vigor.
Esclarecemos, ainda, que a referida Declaração de
Dependência Econômica deverá ser enviada ANUALMENTE
para o PLAS/JMU.
FALE COM O SECRETÁRIO
Foi criado na página do PLAS/JMU na Internet/Intranet o “Fale com o Secretário”, que visa ser mais
um meio de contato do beneficiário com o seu Plano de
Saúde, para o envio de críticas e sugestões.

II CAMINHADA DO PLAS/JMU
No último dia 18 de outubro, mais de 120 servidores da Justiça Militar da União se reuniram para uma manhã
de caminhada no Parque da Cidade. A II Caminhada do
Plano de Saúde , organizada pelo PLAS/JMU, começou às 9
horas e contou com o acompanhamento de profissionais de
educação física, lanche e muita diversão entre os servidores.
O percurso escolhido foi o trecho de 4 km do Parque da Cidade. A primeira edição do projeto aconteceu no
dia 29 de março desse ano e reuniu 70 pessoas entre os
servidores, familiares, beneficiários do Plano de Saúde e
magistrados. Segundo o secretário Luiz Sávio Salgado Brandão, esse aumento reflete o bom planejamento e divulgação da iniciativa por parte daquelas pessoas que participaram da primeira edição e recomendaram para os colegas.

Ao clicar no link disponibilizado na página, irá se abrir
automaticamente um espaço de digitação e se poderá enviar um e-mail diretamente para o Secretário do Plano de
Saúde, o qual procurará responder a todas as mensagens
recebidas e, sempre que for possível, irá colocar em prática
as sugestões exequíveis, buscando a melhor solução para as
críticas construtivas que forem enviadas, tratando cada
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PLAS/JMU: esse plano também é seu!
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