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GRUPO DE TRABALHO DÁ CONTINUIDADE A ESTUDOS
ATUARIAIS SOBRE O PLAS/JMU

SERVIDORAS DA SECEX REALIZAM VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA À 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM

Criado pelo Ato nº 776, de 17 de Julho de 2014,
o Grupo de Trabalho (GT) para complementar estudo
sobre as questões financeiras do Plano de Saúde da
Justiça Militar da União (PLAS/JMU), com vistas a garantir o equilíbrio atuarial de suas contas, vem se reunindo semanalmente, desde o dia 01 de agosto.

Dando continuidade ao programa de visitas de
orientação técnica previstas para o ano de 2014, uma
equipe de servidoras do PLAS/JMU – Técnicas Judiciárias Maria Gessi M. de Miranda e Heliane Pires Ferreira
Silva – esteve nos dias 13, 14 e 15 de agosto em visita
à 1ª Auditoria da 3ª CJM (Porto Alegre/RS).

Constituído por servidores da AGEST, da DIFIN,
da DIPES, da SEPLA, da DITIN, da ASCOM e da própria
SECEX, o GT ao final dos trabalhos elaborará um Relatório conclusivo
acerca da situação econômicofinanceira
do
PLAS/JMU, além
de recomendações de alterações no Regulamento do Plano, com vistas a manter a sua saúde financeira. O Relatório preliminar será apresentado ao
Conselho Deliberativo, na Reunião Ordinária a ser realizada no dia 12 de setembro de 2014.
PALESTRA SOBRE CÂNCER DE PRÓSTATA
O “Câncer de Próstata” é a neoplasia mais comum entre os homens, representando mais de 40%
dos tumores que atingem o sexo masculino a partir
dos 50 anos.
Foi pensando em orientar sobre essa doença
que o Plano de Saúde da Justiça Militar da União
(PLAS/JUS) realizará na tarde do dia 15 de setembro
(segunda-feira), das 15 às 16 horas, no Auditório do
STM, uma palestra sobre “Câncer de Próstata”, para a
qual todos os beneficiários estão convidados.
O palestrante será o professor Dr. José Carlos
Almeida, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia.

O objetivo da visita, além de conhecer de perto
as principais demandas dos beneficiários do Plano naquela Auditoria Militar, foi interagir com o representante local do PLAS/JMU – Técnico Judiciário Marcos
Medeiros de Carvalho - a fim de apoiar e orientar o
trabalho que vem sendo por ele desenvolvido, bem
como estabelecer contato com atuais e futuros credenciados diretos, tudo isso com vistas a se buscar
melhorar ainda mais a rede de assistência de prestadores de serviços de saúde naquela cidade.
CARTEIRAS DA UNIMED E UNIODONTO
Solicitamos a todos os beneficiários que por
qualquer motivo ainda não receberam as suas carteiras de identificação da Unimed Norte Nordeste e/ou
da Uniodonto do Brasil, que por gentileza entrem em
contato com a Secretaria Executiva do PLAS/JMU, no
mais curto prazo, para que o problema seja equacionado.
PLAS/JMU: Esse 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

