
ANS Nº 41669-0ANS Nº 41669-0

SUPLEMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS MINEIROS 

NÚMERO 184

Rua Albita, 194 / Cruzeiro
Belo Horizonte / MG
CEP 30.310-160 

JUNHO / 2018

Check-up beneficia 
familiares de associados
Com mais de 

uma centena 
de atendimen-

tos realizados desde 
o início do ano, o 
programa Check-up 
da Amagis Saúde 
tem agradado tam-
bém aos familiares 
e beneficiários dos 
magistrados, que 
têm direito ao servi-
ço, gratuitamente, 
no mês do seu ani-
versário.

Entre os agracia-
dos com o presente 
dado pela Associação 
no mês do aniversá-
rio, estão os filhos 
do desembargador 
aposentado Pedro 
Quintino do Prado, 
Giselle Maria do Pa-
dro e Flávio Henrique 
Luiz do Prado, que, 
após realizarem os 
exames, não tiveram 
dúvidas em sugerir 
que todos os bene-
ficiários realizem o 
check-up.   

Giselle desta-
cou a qualidade do 
atendimento e a ra-
pidez com a qual os 
exames foram reali-
zados. “Realizei os 
exames no mesmo 
dia, e o atendimento 
foi excelente!”, afir-
mou. Já seu irmão, 
Flávio Henrique, 
comparou o serviço 

Beneficiário Humberto Amaral durante consulta

proporcionado pela Amagis Saúde com outros da 
mesma modalidade, e afirmou que o atendimen-
to oferecido pela Associação é muito mais com-
pleto. “Aconselho a todos os associados e depen-
dentes a realizarem o check-up”, recomendou. 

Na avaliação de Jane Rattis Pádua, esposa do 
desembargador Renato Dresch, o check-up da 
Amagis Saúde não só conta com uma bateria de 
exames completos, mas também um atendimen-
to individualizado na escuta médica. “O tempo é 
tranquilo dentro do consultório. A partir do mo-
mento que você sai da consulta, você é pronta-
mente atendido para os exames”, comentou.

Segundo Sérgio Lellis Santiago Junior, filho 
do desembargador aposentado Sérgio Lellis, o 
check-up foi de grande valia, pois, a partir do 
diagnóstico feito no programa, foi possível iden-
tificar um possível problema congênito, que não 
havia sido identificado em outros exames.

Humberto Gomes Amaral, filho do juiz apo-
sentado Getúlio Sérgio Amaral, disse que o trata-
mento disponibilizado pela Amagis Saúde é fun-
damental por seu caráter preventivo. Ele ressaltou 
a inciativa da Associação de oferecer os exames no 

mês do aniversário. 
“É o melhor presen-
te que um usuário 
pode receber de um 
plano saúde, que se 
preocupa com o ser 
humano”, afirmou.

O check-up é um 
presente da Amagis 
Saúde aos usuários 
do plano (titulares, 
dependentes e agre-
gados) com 35 anos 
ou mais, que, no 
mês do seu aniver-
sário, podem realizar 
a bateria de exames 
gratuitamente. Os 
beneficiários rece-
bem um comunica-
do da Associação 
sobre o direito ao 
serviço que podem 
marcar a consultada 
antecipadamente. 

Para agendar a 
consulta, os usuários 
residentes em comar-
cas do interior de Mi-
nas devem entrar em 
contato com a Ama-
gis Saúde pelo telefo-
ne (31) 3079-3499, 
ramal 3407, ou pelo 
e-mail checkup@
amagis.com.br para 
saber qual creden-
ciado poderá melhor 
atendê-lo. Em Belo 
Horizonte, os exames 
são realizados no 
Hospital Mater Dei e 
na Clínica Check-up 
Center.n

TIAGO PARRELA

“Aconselho 
a todos os 

associados e 
dependentes 

a realizarem o 
check-up” 

- Flávio Hen-
rique Luiz do 

Padro

“A partir do 
momento que 

você sai da 
consulta, você 
é prontamente 
atendido para 
os exames” 

- Jane Rattis 
Pádua

Exames são gratuitos e devem ser realizados no mês do aniversário
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Carteira da Amagis Saúde 
gera agilidade e economia

Documentos de identificação do plano serão entregues neste mês

A partir des-
te mês, os 
u s u á r i o s 

da Amagis Saú-
de começarão a 
receber a nova 
carteira de identi-
fi cação do plano 
de saúde, com va-
lidade até o ano 
de 2021. Além 
de trazer infor-
mações como o 
nome do benefi -
ciário, matrícula 
e o número do 
Cartão Nacional 
de Saúde, o uso 
da carteira ga-
rante agilidade 
e economia nos 
procedimentos e 
exames médicos. 

A economia 
no uso da carteira 
da Amagis Saúde 
deve-se ao fato de 
que, ao utilizar a 
rede credenciada 
do plano, os as-
sociados pagam 
somente a taxa 
coparticipação de 
25%. Já quando 
utilizam os servi-
ços da Unimed, 
além desse valor 
os usuários tem o 
custo adicional da 
taxa administrati-
va, de 17,7%.

Além da eco-
nomia pessoal, a 
redução do uso 
da Unimed pode 
impactar também 

no reajuste anual 
do plano, pois as 
despesas com a 
taxa de copartici-
pação é um dos 
critérios levado 
em consideração 
pela consultoria 
para os cálcu-
los de revisão da 
mensalidade da 
Amagis Saúde. 

Como o plano 
é exclusivo para 
a Magistratura 
mineira e fami-
liares, a Amagis 
Saúde consegue 
proporcionar um 
atendimento des-
burocratizado a 
seus usuários, li-
berando as guias 

Nova 
carteira 
de iden-
tifi cação 

da Amagis 
Saúde

A Agência Nacional de Saúde Su-
plementar exige que as operadoras 
mantenham o cadastro atualizado 
dos usuários dos planos de saúde. 
Caso os dados de seus benefi ciários 
estejam desatualizados, podem so-
frer penalidades. Mais do que cum-
prir a orientação do órgão, manter 
as informações em dia é fundamen-
tal para que os associados recebam 
atualizações sobre todas as ativida-
des da Amagis Saúde.

Q Por que atualizar?
Para receber documentos, comuni-
cações, demonstrativos, carteiras 
de identifi cação, convites para 
eventos e correspondências como 
a carta com informações sobre o 
check-up no mês do aniversário.

Q Quais dados precisam ser 
atualizados?
Endereço, telefones e e-mail. Dados 
dos dependentes, como CPF e o 

nome da mãe também precisam 
estar corretos e completos.

Q Como atualizar?
Pelo telefone (31) 3079-3482, ou 
3079-3499, ramal 3421, ou pelo site 
amagissaude.com.br, na opção 
fale conosco na barra de menu da 
página, para a qual o usuário será 
redirecionado e deverá selecionar 
cadastro de associado no campo 
setor.

CADASTRO DOS USUÁRIOS DO 
PLANO PRECISA ESTAR ATUALIZADO

médicas com agilida-
de. Para obter mais 
esse benefício, é im-
portante sempre ter 
em mãos a carteira do 
plano e o documento 
de identidade. 

As atuais carteiras 
da Amagis Saúde têm 
validade até o dia 30 
de junho. Caso o usu-

ário não tenha recebi-
do o novo documento 
e precisar de atendi-
mento médico, ele 
pode entrar em con-
tato com Rosângela 
Corrêa, no (31) 3079-
3499, ramal 3421, 
para ter todas as in-
formações necessá-
rias para a consulta.n


