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RENOVAÇÃO DAS CARTEIRAS DA UNIMED
E DO PLAS/JMU

Até o final do mês de Julho, os beneficiários do
PLAS/JMU estarão recebendo as novas carteiras

para mais um mandato como “Representante da
Magistratura de 1º Grau” junto ao Conselho
Deliberativo do PLAS/JMU, para o biênio
2016/2018.

de identificação do PLAS/JMU e da UNIMED

O

Norte/Nordeste.

composto pelo Ministro Vice-Presidente do STM,

As carteiras da AMIL e UNIODONTO possuem
validade indeterminada e, por esse motivo, não
estarão sendo encaminhadas agora.

Conselho

Deliberativo

do

PLAS/JMU

é

por um Ministro do STM, por um Representante
da Magistratura de 1º Grau e por um
Representante dos Servidores, competindo-lhe
zelar pelo prestígio, pela eficiência e pelo

Solicitamos que confiram os dados pessoais e a

desenvolvimento da assistência à saúde prestada

validade de suas carteiras.

pelo Plano.

Em havendo alguma inconsistência, por gentileza

DESCREDENCIAMENTOS

entrem em contato com o PLAS/JMU.

No mês de Junho 2 (duas) empresas foram

Para utilização do nosso Plano de Saúde, é
indispensável a apresentação da carteira de
identificação de beneficiário, juntamente com
um documento oficial de identificação.

e

intransferível;

suas

despesas realizadas.
atualização

cadastral,

Os beneficiários que desejarem poderão contipela AMIL, pois ela não atende pela UNIMED.

utilizações

indevidas acarretarão a cobrança integral das

Para

1. FISIOCLÍNICA – MANAUS / AM

nuar utilizando os serviços da Fisioclínica apenas

Lembrem-se de que estas carteiras são de uso
pessoal

descredenciadas do PLAS/JMU:

informações

e

sugestões, o beneficiário poderá entrar em
contato com o PLAS/JMU, por e-mail ou telefone.

2. HOSPITAL SÃO RAFAEL – SALVADOR / BA

Os

beneficiários

que

desejarem

poderão

continuar utilizando os serviços do Hospital São
Rafael tanto pela UNIMED quanto pela AMIL.

ELEIÇÃO
DO
REPRESENTANTE
DOS
MAGISTRADOS JUNTO AO
CONSELHO
DELIBERATIVO DO PLAS/JMU

Cabe lembrar, que a relação atualizada de toda a

O Dr Antônio Monteiro Seixas, Juiz-

rede credenciada, está disponível para consulta

Auditor aposentado, foi reeleito

no portal do PLAS/JMU na Internet/Intranet.
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!

Secretaria 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) 3313-9628

