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REDUZA O RISCO DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS

Lave as mãos
com água e
sabão ou use
álcool em gel;

Cubra seu nariz e boca
com lenço ou com a dobra
do cotovelo ao tossir
e espirrar

Evite contato próximo
com pessoas resfriadas

ou com sintomas
parecidos com o da gripe.

Acesse nosso conteúdo gratuitamente por 3 meses!

 •  Faça seu cadastro 
 •  Clique em Contratar Serviços
 

 •  Em ASSINATURA DIGITAL
     clique em Degustação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR INADIMPLÊNCIA

A Uniodonto Regional Coop Trabalho Odontológico Ltda , operadora de planos privados de assistência 
à saúde, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.185.199/0001-63, com sede na Av: João XXIII 697, B. Santa 
Maria, Uberlândia/MG nos termos do art. 13 da Lei nº 9.656, com o entendimento disposto na Súmula 
Normativa nº 28 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), após infrutífera tentativa de localizar 
os beneficiários relacionados abaixo no último domicílio conhecido, os NOTIFICA de sua inadimplência, 
concedendo-lhes o prazo de dez dias contados da presente publicação para regularização da situação, 
sob pena de rescisão dos seus contratos individuais/familiares.
A Lei nº 9.656 autoriza a rescisão unilateral da contratação decorrente de inadimplência por período 
superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contato. Para 
pagamento do débito, os beneficiários poderão emitir o respetivo boleto por meio do portal corporativo da 
operadora na Internet (www.uniodontouberlandia.com.br), ou se dirigir à sede da operadora para impres-
são do documento com o valor atualizado Para quaisquer esclarecimentos adicionais, os interessados 
poderão contatar a Central de Atendimento por meio do telefone (34) 32288100
Numero do Cadastro

da Pessoa Física
013.464.436
056.273.226
454.789.678
073.153.076
110.278.426
044.326.686
058.977.246
117.943.298
063.049.176

Numero do Cadastro
da Pessoa Física

067.739.476
121.650.476
050.857.416
115.964.216
010.377.406
074.163.706
073.771.726
311.301.271

Numero da Matricula
na Operadora

045-0002-0002503
045-0002-4584393
045-0002-4585932
045-0002-4586932
045-0002-4571904
045-0002-4579380
045-0729-4592179
045-0002-4573872
045-0002-4584570

Numero da Matricula
na Operadora

045-0002-4575714
045-0002-4587287
045-0002-4591775
045-0002-4591155
045-7310-0003386
045-0002-4593244
045-0002-4588812
045-0002-4592148

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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