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Convocação
A RN Metropolitan Ltda., localizada à Rua Virgílio Melo Franco, nº 465 – Tabajaras – Uberlândia, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.467.112/0003-70, convoca os Beneficiários (Pessoa Física) e Contratantes 
(Pessoa Jurídica) relacionados abaixo a comparecerem em sua sede a fim de tratarem de assunto 
referente a seus contratos.
A presente convocação atende aos termos da lei 9656/98 sendo que o prazo máximo de compareci-
mento é de 10 (Dez) dias a contar da presente publicação.
O assunto deverá ser tratado no Departamento de Assessoria de Relacionamento.

Códigos/Contratos CPF/CNPJ
5159   12.923.867/0001-XX
66010000100  068.626.716-XX
68690000100  999.298.136-XX
0165940000100  658.994.666-XX
0261680000100  853.712.626-XX

Uberaba, 17 de junho de 2020
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Unimed Regional Jaú Cooperativa de Trabalho Médico, estabelecida na rua Álvaro Floret, nº 565, Vila Hilst, na 
cidade de Jaú/SP, na forma da lei e contratual, serve-se do presente edital para notificar os portadores dos respectivos 
cartões e CPF’s abaixo mencionados, em razão e por causa de os mesmos encontrarem-se em débito com seus 
respectivos planos de saúde:                              
  Cartão Unimed                 CPF
  0340400000005100  089979736
Assim, solicitamos que entre em contato conosco no endereço acima, se presencial ou através do 
telefone 0800 10 53 33, dentro do prazo máximo de 10 dias contados a partir da notificação deste edital, 
objetivando sanar a pendência de mensalidade ligada aos respectivos planos. Caso uma vez superado o 
prazo que lhe foi concedido e sem qualquer solução para restaurar o plano de saúde, o mesmo será 
cancelado conforme cláusula contratual.

QUARTA-FEIRA
17 DE JUNHO DE 2020
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