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I ENCONTRO DO PLANO DE SAÚDE DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
No último dia 27 de novembro, a SECEX, realizou no Salão Nobre do edifício-sede do STM, o "I Encontro do Plano de Saúde da Justiça Militar da União".

O evento foi aberto pela Vice-Presidente do
STM, no exercício da Presidência, Ministra Drª
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Estiveram presentes, os membros do Conselho Deliberativo do PLAS/JMU, o Diretor-Geral,
Representantes do PLAS/JMU lotados nas Auditorias Militares de todo o
Brasil; Representantes
dos demais Planos de
Saúde do Poder Judiciário; Diretores, Secretários e Assessores dos
diversos órgãos
que
compõem a estrutura administrativa do STM e,
também, alguns servidores do Tribunal, representando os beneficiários do Plano.
Após a solenidade de abertura, a Ministra
Elizabeth proferiu uma Palestra sobre o tema “Direito Fundamental à Saúde”.
Três servidores e um funcionário terceirizado foram homenageados pelos relevantes serviços prestados ao PLAS/JMU, desde a sua fundação até os dias atuais.
Finalizando o evento, foi realizada uma
reunião de trabalho dos integrantes da SECEX
com os Representantes do PLAS/JMU nas Auditorias Militares, para intercâmbio e nivelamento de
informações com vistas à melhoria dos processos
de gestão do Plano de Saúde.

ra mais um mandato como Representante dos
Servidores junto ao Conselho Deliberativo do
PLAS/JMU, dessa vez para o biênio 2013/2015.
A SECEX cumprimenta o Representante reeleito, desejando-lhe votos de sucesso no cumprimento da nobre e importante missão.
VISITA TÉCNICA AO SAÚDE-CAIXA
No dia 13 de novembro de 2013, equipe do
PLAS/JMU visitou o Plano de Saúde da Caixa
Econômica Federal (CEF)
na busca do contínuo aperfeiçoamento do nosso Plano, através do conhecimento de novas e efetivas experiências que possibilitem
resultados concretos, positivos e diretos para os
nossos beneficiários.
HORÁRIO NO RECESSO
Comunicamos aos beneficiários que a SECEX funcionará das 13h às 18h nos dias 20, 23,
26, 27 e 30 de dezembro e nos dias 2, 3 e 6 de
janeiro de 2014. Nos dias 24 e 31/12 o horário de
funcionamento será das 8h às 13h. Nesse período
a SECEX funcionará apenas para fins de autorizações de procedimentos médicos.
Informamos também que a partir do dia 7
de janeiro o horário será das 13h às 18h.
BOAS FESTAS!
A equipe do PLAS/JMU deseja a todos um
excelente Natal e um venturoso Ano Novo com
muita SAÚDE, paz, harmonia e realizações!

RESULTADO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO
O servidor Gilson Coelho Lopes , lotado na
2ª Auditoria da 3ª CJM (Bagé/RS), foi reeleito paSecretaria 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-

