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NOVO APLICATIVO DO PLAS/JMU

cobertura para a remoção de beneficiários por
ambulância.

A partir de Outubro, os beneficiários que
desejarem poderão baixar no seu celular o
aplicativo (App) “PLAS/JMU” e, por meio dele,
ter acesso às informações sobre a rede
credenciada direta do Plano, de forma prática e
rápida.

O Superior Tribunal Militar (STM),
entretanto, possui um “convênio” com a empresa
“Vida UTI-Móvel” do DF, para os que desejarem
aderir ao serviço, com autorização para débito
na folha de pagamento.

Para instalar o aplicativo basta digitar
“PLAS/JMU” na App Store (caso de aparelhos
celulares com sistema IOS) ou na Play Store
(caso de aparelhos celulares com sistema
Android).

A adesão ao convênio deverá ser feita
diretamente com a “Vida UTI-Móvel”, por meio
do telefone (61) 3248-0008 ou por intermédio do
e-mail sistemas.bsb@utivida.com.br .

VI CAMINHADA PELA SAÚDE

O aplicativo será mais uma ferramenta
do novo sistema informatizado adquirido pelo
PLAS/JMU (FacPlan), que irá facilitar a vida dos
beneficiários.

ANÁLISE E MELHORIA
CESSOS NA SECEX

DE

PRO-

O
PLAS/JMU
está
trabalhando,
intensamente, com o intuito de mapear os
processos de trabalho da Secretaria.
Com a análise dos mesmos, será possível
melhorar o fluxo e a dinâmica de trabalho na
SECEX, o que resultará, junto com o novo
sistema informatizado recentemente adquirido
pelo PLAS/JMU, em avanços na qualidade dos
atendimentos e na gestão dos processos e dos
recursos financeiros do Plano, tudo isso com o
intuito de se ter um plano de saúde
financeiramente saudável, tecnologicamente
moderno e com uma estrutura ágil e confiável,
que atenda às demandas dos beneficiários.

Vida UTI-Móvel

A SECEX convida os beneficiários do
PLAS/JMU - do Superior Tribunal Militar e das
Auditorias de Brasília – e familiares para
participarem da “VI Caminhada Pela Saúde”.
O evento será no dia 15 de outubro de
2015 (sábado), de 9h às 11h, na altura do
estacionamento 11 do Parque da Cidade.
A Caminhada contará com o apoio da
Assessoria de Serviços de Saúde (ASSAU) e do
Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
(CQV) do STM, com vistas a integrar o
PLAS/JMU às ações de promoção de saúde e
prevenção de doenças desenvolvidas pelos dois
órgãos, bem como da Associação dos
Servidores da Justiça Militar (ASSEJUMI).
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!

Informamos que o PLAS/JMU não possui
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

