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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA 
Abrigo do Marinheiro (AMN) - Serviço de Emergências  Médicas Domiciliares 
para o Pessoal da Marinha (SEMPMB) - O AMN oferece à Família Naval, a 
custos reduzidos, por intermédio da BEM Guanabara E mergências Médicas, 
serviços de atendimento pré-hospitalar nos casos de  emergências e urgências 
médicas. 
Esses serviços são prestados ao assistido que estej a no próprio domicílio 
ou no seu local de trabalho. O acionamento é feito por meio de contato com 
a Central 24h da BEM (telefone 0800-0267227). Se ne cessário, será realizada 
a remoção por via terrestre, do local de atendiment o até o estabelecimento 
hospitalar da conveniência do assistido, limitada à s seguintes regiões do 
Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, 
São João do Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita e 
Nilópolis. 
As coberturas desse serviço podem ser contratadas p elos integrantes da 
Família Naval, para si e para os seguintes familiar es: cônjuges ou 
companheiros, filhos, enteados e tutelados, pais (i nclusive adotivos), 
irmãos, tios, genros e netos. Os valores individuai s do plano, a serem 
praticados a partir de 01MAR2012 serão os abaixo in dicados: 
 

Faixa Etária Valor 
0 a 40 anos R$ 8,00 
41 a 50 anos R$ 9,00 
51 a 58 anos R$ 10,50 
Maior ou igual à 59 anos R$ 12,00 
 
O serviço de “Emergências Médicas” é uma opção àque les que não possuem 
condições financeiras para contratar planos de saúd e, desde que residam 
e/ou trabalhem nas áreas abrangidas. Outras informa ções poderão ser obtidas 
no site do AMN (www.abrigo.org.br/4_1.php ), presencialmente no Posto de 
Atendimento de Seguros do AMN, localizado no prédio  do Serviço de 
assistência Social da Marinha (SASM) ou pelo telefo ne (0xx21)2223-1386. 
 
Solicita-se ampla divulgação ao pessoal inativo.  


