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CONCURSO: NOVA LOGOMARCA DO PLAS/JMU

do Plano, conforme previsto na legislação em vigor, caso a
mesma não seja enviada.
Esclarecemos, ainda, que a referida “Declaração de
Dependência Econômica” deverá ser enviada ANUALMENTE para o PLAS/JMU.

AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS
Há procedimentos que, pela sua complexidade, somente serão realizados pelos Credenciados depois de autorizados pelo PLAS/JMU. Veja a lista dos procedimentos que
necessitam de autorização prévia no site do Plano.
No período de 18 de abril a 02 de maio, aconteceram as inscrições do concurso para a escolha da nova logomarca do PLAS/JMU.
Os trabalhos recebidos foram avaliados por uma
Comissão, com foco em quatro critérios: originalidade, criatividade, aplicabilidade e coerência com o tema proposto.
Os três trabalhos melhor avaliados serão colocados
à votação de toda a Instituição, por meio dos portais da
Justiça Militar da União e do Superior Tribunal Militar, no
período de 5 a 16 de maio.
A SECEX conta com a participação de todos na escolha da nova logomarca do PLAS/JMU!

NOVO CREDENCIAMENTO: CLÍNICA VILLAS BOAS
É com muita satisfação que O PLAS/JMU informa o
credenciamento direto com a Clínica Villas Boas no DF.
A Clínica está credenciada para a realização dos
seguintes exames e procedimentos: Tomografia
Computadorizada, Mamografia, Ressonância Magnética,
Acupuntura, Ultrassonografia e Medicina Nuclear.

BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS
Informamos aos beneficiários titulares do
PLAS/JMU que têm como dependentes os(as) filhos(as)
enquadrados na condição de “beneficiários especiais”, que
deverão encaminhar à SECEX, até o dia 31/05/2016, a “Declaração de Dependência Econômica” firmada em cartório,
consignando a dependência econômica dos referidos dependentes, sob pena de serem esses dependentes excluídos

Dentro em breve, o PLAS/JMU estará trabalhando
com um novo Sistema Informatizado, em substituição ao
atual.
Quando esse novo Sistema Informatizado começar
a operar, quem deverá solicitar a autorização será sempre o
Credenciado que irá realizar o procedimento e não mais o
beneficiário. Exemplo: Se um Ortopedista indicar sessões de
fisioterapia, o beneficiário deverá apresentar o pedido à
Clínica de Fisioterapia credenciada direta do PLAS/JMU, que
é quem solicitará a devida autorização ao Plano, via Internet, sem haver, portanto, a interveniência do beneficiário
no processo.
Não haverá, entretanto, alterações nos procedimentos realizados por intermédio da UNIMED NNE e AMIL.

PLANOS DE SAÚDE ESTÃO EM RISCO COM AUMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS
Reportagem publicada no Jornal Correio Braziliense/DF, do dia 18 de abril, informa que um aumento dos
custos operacionais dos procedimentos médicos, em média
acima da inflação oficial, está corroendo, progressivamente,
o patrimônio dos Planos de Saúde de autogestão.
Por isso, mais do que nunca, precisamos estar atentos com as medidas que garantam a sustentabilidade do
PLAS/JMU.
Você, beneficiário, tem uma grande importância
nesse processo!
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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