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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA 
 
Abrigo  do Marinheiro (AMN) - Serviço de Assistência Póstuma para o Pessoal da  Marinha  
(SAPPMB)  -  O  SAPPMB,  também  conhecido  como ASSIST POS, é disponibilizado  
para  os  integrantes  da  Família  Naval  pelo  Abrigo do Marinheiro (AMN) e 
comercializado pela empresa Brasilcred. 
Os  militares  e  servidores  civis, ativos ou inativos, seus dependentes e pensionistas,  e  
os  ex-combatentes  vinculados ao Comando da Marinha, que desejarem  se  associar  ao 
SAPPMB ou incluir seus dependentes e agregados, poderão  obter  informações sobre o 
ASSIST POS na página do AMN na Internet (www.abrigo.org.br), na seção de Planos, 
subseção Assistência Póstuma. Caso decida  aderir  ao  serviço,  poderá  imprimir  a Ficha 
de Adesão que, após preenchida  e  assinada,  deverá  ser  entregue  em um dos postos do 
AMN ou remetida   pelo   correio,   para  o  escritório  da  Brasilcred  junto  ao 
Departamento  de  Serviços  Sociais  do  Abrigo  do Marinheiro, no seguinte endereço: 
Departamento de Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro 
Posto  de  Atendimento  da  Brasilcred Assistência Póstuma - Praça Barão de 
Ladário,  S/N  - Complexo do Comando do 1º Distrito Naval – SASM – Centro - CEP 
20091-000 - Rio de Janeiro, RJ. 
O  serviço ASSIST POS não constitui cobertura de seguro, mas sim um serviço do  tipo  
contributário,  totalmente  custeado pelo Titular, não existindo, legalmente,  a  possibilidade 
da emissão de recibos ou faturas dos serviços prestados em nome de qualquer pessoa 
física. 
Os  associados  que,  porventura,  não  mais possuam a sinopse do contrato, poderão  
obtê-la  no  escritório  da  Brasilcred  junto  ao Departamento de Serviços Sociais do Abrigo 
do Marinheiro, pelos telefones (21) 2104-5508 ou (21) 2518-4786,  na página do AMN na 
Internet e na Central de Atendimento 24 horas  da  Brasilcred  (0800-275-2011) ou   
pela  Internet (www.brasilcred.com.br). 
 


