CONHEÇA MELHOR O SEU PLANO DE SAÚDE
Informativo 36
Março / 2016

“V CAMINHADA PELA SAÚDE” SERÁ REALIZADA
NO PRÓXIMO DIA 9 DE ABRIL (SÁBADO) NO DF

tivo do PLAS/JMU, em reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2015, sendo processada em folha de pagamento.
A solicitação de 2ª via deverá ser feita diretamente à
SECEX. Para isso, é necessário o preenchimento do “Termo
de Solicitação de Nova Via de Cartão de Identificação”, cujo
formulário próprio encontra-se disponível no SEI.

DESCREDENCIAMENTO EM JUIZ DE FORA / MG
Informamos que a Clínica de Acupuntura e Ortopedia Dr. Fernando Mascarenhas, de Juiz de Fora/MG, solicitou o seu descredenciamento junto ao PLAS/JMU, a partir
de fevereiro de 2016.

A SECEX convida os beneficiários do PLAS/JMU - servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias de
Brasília - para participarem da “V Caminhada Pela Saúde”.
A 5ª edição da Caminhada será realizada no dia 9 de
Abril (sábado), a partir das 09:00h, na altura do estacionamento 11 do Parque da Cidade/DF.
A Caminhada contará, também, com o apoio da Assessoria de Serviços de Saúde (ASSAU) e da Comissão de
Qualidade de Vida no Trabalho (CQV) do STM, com vistas a
integrar o PLAS/JMU às ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvidas pelos dois setores, bem
como da Associação dos Servidores da Justiça Militar (ASSEJUMI).

COBRANÇA PARA EMISSÃO DE CARTEIRA
No contracheque do mês de Março foi processado o
desconto no valor unitário de R$ 6,00 (seis reais), para cada
titular e seus respectivos dependentes junto ao PLAS/JMU,
referente ao custo da emissão das carteiras da AMIL, já
distribuídas aos beneficiários.
Como já informado anteriormente, também será
cobrada a emissão de 2ª via da carteira de beneficiário,
tanto do PLAS/JMU, quanto da AMIL, UNIMED NorteNordeste e UNIODONTO do Brasil.

Cabe lembrar, também, que a relação atualizada de
toda a rede credenciada, está disponível para consulta no
portal do PLAS/JMU na Internet/Intranet.

HOSPITAL ALVORADA – BRASÍLIA / DF
A partir do dia 1/04/2016, o Hospital Alvorada/DF
não atenderá mais na especialidade de PEDIATRIA, inclusive
em pronto socorro 24hs. Os demais serviços prestados pelo
Hospital permanecem inalterados.

NOVO CREDENCIAMENTO
O PLAS/JMU conta agora com mais um credenciado
importante em sua rede de atendimento.
O EXAME – Laboratório e Imagem, além de exames
laboratoriais realiza, também, Ressonâncias Magnéticas,
Tomografias
Computadorizadas,
Ultrassonografias,
Densitometrias Ósseas, Mamografias e RX.

FILHOS E ENTEADOS DEPENDENTES, COM IDADE
ENTRE 21 E 24 ANOS
Lembramos 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, via
SEI ou e-mail, até o dia 31/03/2016, declaração de que os
mesmos são solteiros e estudantes, bem como prova de
frequência da Instituição de Ensino em que eles estão matriculados, conforme previsto na legislação em vigor.

PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
Essa cobrança foi autorizada pelo Conselho DeliberaSecretaria Executiva do Plano de Saúde da Justiça Militar da União
Atendimento ao beneficiário: e-mail: plasatende@stm.jus.br Telefones: (61) 3313-9193

