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IV CAMINHADA PELA SAÚDE

O Plano de Saúde da Justiça Militar da União
(PLAS/JMU) realizará em Brasília/DF, a quarta edição
da sua “Caminhada pela Saúde”.
O evento irá ocorrer em 24 de Outubro (sábado),
a partir das 09:00h da manhã, no Parque da Cidade
(Estacionamento 11 / próximo do Kartódromo).
Essa iniciativa é um projeto criado para inspirar
os beneficiários do Plano de Saúde a adotarem uma
mudança de hábitos de vida, com vistas à prevenção
de doenças, aliando as atividades físicas com o bem
estar físico e mental.
A Caminhada é aberta a todos os beneficiários do
PLAS/JMU e seus respectivos familiares, que poderão
assim vir a participar de uma atividade leve, saudável e
estimulante.
Saia da inércia e anote essa data na sua agenda!
Contamos com a sua presença na “IV Caminhada
pela Saúde”!
DEVOLUÇÃO DE CARTEIRAS DE FILHOS OU ENTEADOS
COM IDADE ENTRE 21 E 24 ANOS
Solicitamos a devolução das carteiras do
PLAS/JMU, Unimed e Uniodonto, por parte dos beneficiários titulares que têm como dependentes filhos(as)
ou enteados(as) com idade entre 21 e 24 anos e que
não encaminharam à SECEX, até o dia 30/09/2015, as

Declarações exigidas no Regulamento, devidamente
preenchidas.
Alertamos que o PLAS/JMU não se responsabilizará pelo uso indevido dessas carteiras de identificação, sendo dever do beneficiário titular, pelo Regulamento-Geral em vigor, informar ocorrências que determinem a perda da condição de beneficiário, bem
como devolver as respectivas carteiras ao Plano,
quando isso for solicitado.
ATENDIMENTOS EM SÃO PAULO
Devido aos recentes problemas ocorridos com a
Unimed Paulistana, os beneficiários do PLAS/JMU têm
encontrado dificuldades nos atendimentos médicos,
na área da 2ª CJM .
Com o intuito de minimizar essas dificuldades,
servidores da SECEX estiveram em SP no período de 29
de setembro a 2 de outubro, com o objetivo de buscar
o credenciamento direto de novas organizações de
saúde daquela cidade, oportunidade em que visitaram
02 (dois) importantes Laboratórios e 03 (três) renomados Hospitais locais.
As propostas de credenciamento direto dessas
organizações de saúde estão sendo analisadas pela
SECEX.
No momento, são credenciados diretos do
PLAS/JMU naquela cidade:
- INCOR (Fundação Zerbini);
- Hospital do Rim e Hipertensão (Fundação Oswaldo
Cruz);
- Hospital das Clínicas (Fundação Faculdade de Medicina da USP).
Caso o beneficiário não consiga o atendimento
via credenciados diretos há, ainda, a opção de efetuarse o pagamento particular pelo atendimento prestado
e, posteriormente, solicitar-se o reembolso. Cabe esclarecer que para o reembolso é necessário solicitar-se
prévia autorização para os procedimentos que necessitem de autorização e observar-se o disposto nos artigos 33 e 34 do Regulamento-Geral do PLAS/JMU.
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