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partir de Julho deste ano, serão encaminhados apenas
por e-mail.

NOVA LOGOMARCA DO PLAS/JMU
A vencedora do concurso para escolha da nova
logomarca do PLAS/JMU foi a servidora Ana Valéria
Ribeiro da Silva, que é a Representante dos Servidores
junto ao Conselho Deliberativo do PLAS/JMU e trabalha na
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
da JMU (ENAJUM).
“Fiquei
muito
honrada,
pois
depois de tanto
tempo
trabalhando aqui, posso
deixar
esse
registro, marcando
a minha passagem
no STM”, resumiu a servidora que acabou de completar
30 anos de JMU.
De acordo com Ana Valéria, a logomarca representa,
simbolicamente, o coração e os batimentos cardíacos,
fazendo alusão à saúde e à vida. “A trajetória da vida é
feita pelo coração e o PLAS/JMU está aí para ajudar nesta
trajetória, facilitando e promovendo ações de saúde a
seus beneficiários”, explica.
A antiga logomarca irá sendo
substituída aos poucos e foi
criada, com muito carinho, pelo
servidor
aposentado
Luiz
Fernando Ramos Peixoto, a
quem prestamos a nossa
homenagem e agradecemos
pela valiosa colaboração que
prestou, ao longo de tantos
anos, ao PLAS/JMU, com a referida logomarca.

Dessa forma, solicitamos aos beneficiários ativos,
inativos e pensionistas, que não estejam com seus
endereços eletrônicos atualizados junto ao Plano, que por
gentileza entrem em contato com a SECEX o mais
rapidamente possível, para fazê-lo.

BENEFICIÁRIOS ESPECIAIS
Solicitamos a devolução das carteiras do PLAS/JMU,
AMIL, UNIMED e UNIODONTO, por parte dos beneficiários
titulares que têm como dependentes os(as) filhos(as)
enquadrados na condição de “Beneficiários Especiais”, e
que não encaminharam à SECEX, até o dia 31/05/2016, a
“Declaração de Dependência Econômica” firmada em
cartório, consignando a dependência econômica dos
referidos dependentes, conforme previsto na legislação
em vigor.
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(a), bem como devolver as
respectivas carteiras ao Plano, quando isso for solicitado.

ONDE ENCONTRAR A REDE CREDENCIADA

Muito obrigado Luiz Fernando e parabéns Ana
Valéria!
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