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PROBLEMAS COM A UTILIZAÇÃO DA UNIMED
NORTE NORDESTE (UNIMED NNE)
Solicitamos aos beneficiários do PLAS/JMU que con‐
firam os dados do seu cartão da UNIMED‐NNE para evitar
problemas no atendimento pela rede credenciada.
A carteira da UNIMED NNE válida é a NA08 MAS‐
TER, com prazo de validade de 31/07/2016.

Da reunião participaram, além do Presidente, os an‐
tigos e o novo Membro do Conselho Deliberativo – o Minis‐
tro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, na qualidade de
representante dos Ministros do STM ‐, além do Diretor‐
Geral, do Secretário de Planejamento, do Secretário de
Controle Interno e do Secretário da SECEX, que se fez
acompanhar de servidores da Secretaria.
Foram, também, convidados para participar da reu‐
nião, o servidor Adaglion Aires de Andrade ‐ Presidente da
ASSEJUMI ‐ e o Dr João Henrique Ribeiro Ferreira ‐ Assessor
de Serviços de Saúde do STM.
Durante a reunião, foram deliberados assuntos ad‐
ministrativos de interesse do Plano.
A próxima Reunião Extraordinária do Conselho será
realizada no dia 27 de abril.

COBERTURA DE PRÓTESE E ÓRTESE

Para esclarecimento de dúvidas e intercorrências, a
UNIMED NNE possui um Serviço de Atendimento ao Cliente
(SAC) ‐ 0800 722 6090 ‐ que funciona 24 horas, 7 dias por
semana.
Por se tratar de credenciamento com valores dife‐
renciados, sempre que ocorrer algum problema no atendi‐
mento pela UNIMED local e/ou no SAC, o beneficiário deve‐
rá entrar em contato com a Secretaria Executiva do
PLAS/JMU – SECEX, por meio dos telefones disponibilizados
no rodapé desse Informativo, para relatar o ocorrido e bus‐
car uma solução.

CONSELHO DELIBERATIVO DO PLAS/JMU REA‐
LIZA PRIMEIRA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO DR ARTUR VIDIGAL
No último dia 23 de março, o novo Presidente do
Conselho Deliberativo do PLAS/JMU, Ministro Dr Artur Vidi‐
gal de Oliveira, se reuniu com os demais integrantes do
referido Colegiado, para apresentar as diretrizes de sua
gestão à frente do Conselho.

De acordo com o Regulamento do PLAS/JMU, órte‐
ses, próteses e meios auxiliares de locomoção não são for‐
necidos pelo Plano de Saúde, exceto quando forem com‐
plementares à cirurgia realizada.

“III CAMINHADA PELA SAÚDE” SERÁ NO PRÓ‐
XIMO DIA 16 DE MAIO
A SECEX convida os beneficiários do PLAS/JMU ‐
servidores do Superior Tribunal Militar e das Auditorias de
Brasília ‐ para participarem da “III Caminhada Pela Saúde”.
A terceira edição do evento vai acontecer no dia 16
de maio de 2015 (sábado), de 9h às 11h, na altura do esta‐
cionamento 11 do Parque da Cidade.
A caminhada contará, também, com o apoio da As‐
sessoria 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 da saúde e pre‐
venção de doenças desenvolvidos pelos dois órgãos, bem
como da Associação dos Servidores da Justiça Militar (ASSE‐
JUMI).
PLAS/JMU: Este Plano também é seu!
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