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Informativo da 
Família Naval

JUNTOS PODEMOS MAIS

Após completar cem anos, a Associação Abrigo 
do Marinheiro (AMN) inicia um novo ciclo rumo 
à ampliação de seus benefícios em direção aos 
anseios da Família Naval.

Mas, para obtermos sucesso, cada integrante 
da Marinha é parte essencial nesse processo. 
Sejam oficiais, praças, servidores civis, 
pensionistas ou dependentes, todos são peças 
vitais para feitos ainda maiores.

Toda atividade do AMN é baseada na adesão 
de pessoas, desde os descontos, ofertados de 
forma gratuita, aos serviços que parte da renda é 

revertida em projetos sociais para a Família Naval.

Quanto mais associados, maior o poder de 
negociação com estabelecimentos comerciais, 
e, consequentemente, maior o número de áreas 
de lazer (ARES); espaços culturais; creches e 
escolas; bolsas de estudos; projetos sociais; e 
a possibilidade de fazermos sempre mais para 
o bem-estar da nossa família.

Por isso, não temos dúvida que juntos podemos 
mais!

Acesse: www.abrigo.org.br

Edição nº 1

http://www.abrigo.org.br.
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AÇÕES EM ANDAMENTO

Como parte do esforço contínuo em prol do 
bem-estar dos militares e de seus dependentes, 
a Marinha, em parceria com a Associação 
Abrigo do Marinheiro (AMN), permanece 
implementando melhorias e buscando 
alternativas para prover conforto e facilidades 
à Família Naval.

HOTEL DE TRÂNSITO PARA
PRAÇAS EM SALVADOR

Até o dia 2 de abril, os Suboficiais, Sargentos 
e Servidores Civis assemelhados, da ativa e da 
reserva, acompanhados de seus dependentes ou 
convidados, estão autorizados a se hospedarem 
no Hotel de Trânsito de Inema (HTI).

O propósito é medir a utilização do HTI pelas 
praças, em trânsito ou nas demais situações, 
a fim de avaliar a viabilidade da construção de 
um Hotel de Trânsito para praças na cidade de 
Salvador-BA.

NOVA CRECHE EM CAMPO GRANDE

Foi dado início ao processo licitatório para a 
construção de uma nova creche para a Família 
Naval em Campo Grande, no Rio de janeiro-RJ.

A estrutura, cuja construção está prevista para 

iniciar em maio, terá capacidade para atender 
100  crianças.

HOTEL TIMONEIRO

Com inauguração prevista para o final do 
primeiro semestre, em Nova Friburgo-RJ, o 
Hotel Timoneiro é o primeiro empreendimento 
do Abrigo do Marinheiro nesse setor voltado 
prioritariamente ao lazer.

Em localização privilegiada e cercado de muito 
verde e ar puro, o Timoneiro dá início a uma nova 
fase na busca pela promoção da qualidade de 
vida da Família Naval.

Serão 28 suítes com capacidade para até quatro 
hóspedes, sendo quatro delas adaptadas para 
pessoas com deficiência.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO 
AO IDOSO NA MARINHA

Atualmente, cerca de 20% dos usuários do 
Sistema de Saúde da Marinha (SSM) possuem 
60 anos ou mais. Pensando nessa importante 
parcela da Família Naval, foram inaugurados, em 
2019, os três primeiros Núcleos de Atendimento 
ao Idoso na Marinha (NAIM): na Policlínica Naval 
Nossa Senhora da Glória, Policlínica Naval de 
Niterói e no Ambulatório Naval da Penha.

Os NAIM representam uma nova sistemática 
de atendimento aos idosos e têm em sua 
força de trabalho uma equipe multiprofissional 
especializada, preparada para oferecer 
atendimento integral aos que apresentam maior 
vulnerabilidade, atuando de forma a prevenir 
e tratar doenças, reduzindo incapacidades e 
internações.

Para 2020, está prevista a inauguração de 
mais três unidades, nas cidades de Natal-RN, 
Recife-PE e Belém-PA.

Projeto “Pequenos Grumetes”, do Abrigo do Marinheiro
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MATURIDADE SAUDÁVEL

O envelhecimento demográfico é uma realidade 
mundial. Constata-se um aumento do percentual de 
idosos na população e uma diminuição dos demais 
grupos etários. Esse é o público-alvo do Programa de 
Maturidade Saudável, que visa ao envelhecimento ativo 
e, consequentemente, à melhoria das condições de vida 
dos idosos, à preservação de sua capacidade funcional, 
da independência e da participação social, promovendo, 
portanto, a saúde integral dos usuários.

APOIO AO PACIENTE INTERNADO

O momento do adoecimento envolve muitos fatores, 
sendo um processo complexo no qual estão envolvidos 
aspectos sociais, econômicos e culturais. Por meio do 
Programa Apoio ao Paciente Internado, são realizados 
atendimentos e ações socioeducativas para os militares 
e familiares, visando democratizar informações, dar 
ênfase aos determinantes sociais da saúde, fortalecer 
vínculos familiares, buscar a garantia dos direitos e 
realizar articulações com a equipe de saúde.

ATENDIMENTO ESPECIAL

O Programa Atendimento Especial visa aperfeiçoar 
a qualidade de vida das pessoas com deficiência na 
sociedade. Os dependentes de militares e servidores 
civis com comprometimento no desenvolvimento 
neuropsicomotor e com idade igual ou superior a 3 
anos têm acesso a serviços de prevenção, reabilitação 
e habilitação em instituições especializadas e seus 
responsáveis, familiares e cuidadores são convidados a 
participarem de ações que visam ao acolhimento.

PROGRAMAS DA DIRETORIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
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ATENDIMENTO INTEGRADO EM MISSÕES ESPECIAIS

Os afastamentos da família e do convívio social fazem 
parte da carreira militar. Interferências relacionadas 
a situações psicossociais e jurídicas, bem como 
características relacionadas à localização da missão, 
ao isolamento social e/ou confinamento característicos 
das missões podem acometer as famílias. Visando 
apoiar e preparar militares e dependentes para as 
missões, são desenvolvidas ações que abrangem temas 
como as características das missões; as situações que 
podem ocorrer tanto com os militares quanto com seus 
familiares; estresse; qualidade de vida; e vulnerabilidades 
psicoemocionais.

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E NA FAMÍLIA

As transformações sociais, políticas e econômicas 
são cada vez mais rápidas. O volume de informações 
aumenta  e o tempo dedicado ao trabalho é igual ou 
mesmo superior aos tempos de lazer e descanso. O 
excesso de situações de estresse no ambiente laboral 
pode gerar desde absenteísmo até o adoecimento dos 
profissionais. O Programa Qualidade de Vida no Trabalho 
e na Família tem foco nas áreas de relacionamento 
interpessoal, prevenção à dependência química, atenção 
à família, orientação profissional para jovens e para a 
passagem para a reserva/aposentadoria, e promoção 
de atividades culturais e recreativas.

APOIO SOCIOECONÔMICO

O endividamento é uma realidade inerente à sociedade 
de consumo. Os problemas podem gerar consequências 
capazes de afetar a vida das pessoas social, familiar e 
profissionalmente, impactando na produtividade e na 
motivação. O Programa de Apoio Socioeconômico visa 
dar suporte à Família Naval quando em situação de 
vulnerabilidade social, por meio da educação financeira.
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CCCPM

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da 
Marinha (CCCPM) tem, por finalidade,  facilitar a aquisição 
de moradia própria.

A CCCPM presta assessoria para estabelecimento 
de política habitacional, visando ao atendimento das 
necessidades do pessoal da MB e à execução dos planos 
habitacionais decorrentes, no que for de sua competência. 
Além disso, realiza operações de compra e venda de 
imóveis, constrói ou promove a construção de conjuntos 
ou unidades habitacionais, voltados às necessidades da 
Família Naval. 

Também propicia a militares e servidores civis empréstimos 
e financiamentos imobiliários destinados à manutenção e/
ou à obtenção da moradia própria, por meio das diversas 
operações imobiliárias disponibilizadas.

CONHEÇA MAIS SOBRE O ABRIGO DO MARINHEIRO

O Abrigo do Marinheiro (AMN) é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
que se destina a promover qualidade de vida para toda a Família Naval. 
Atividades sociais, descontos em estabelecimentos comerciais, planos 
de saúde e seguros complementam ações realizadas pela Diretoria de 
Assistência Social da Marinha.

São diversos projetos sociais para militares, servidores civis e seus 
dependentes, concebidos para facilitar a vida dos associados.

Dentre as ofertas, estão práticas educativas e esportivas, serviços jurídicos 
e de qualificação profissional.

Com sedes em todo o Brasil, o AMN também é responsável pela 
administração de diversas Áreas Esportivas, Recreativas e Sociais (ARES) 
voltadas ao lazer e à formação cidadã de militares e dependentes.

Para saber mais, visite: https://www.abrigo.org.br

https://www.abrigo.org.br
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“Promover saúde com informação”. Essa é a especialidade do Saúde Naval, 
que, em 2020, comemorará o quarto ano de trabalho, buscando facilitar o acesso 
às informações de saúde e, principalmente, aproximar a Família Naval do Sistema 
de Saúde da Marinha.

Como fazemos isso? Divulgamos os nossos conteúdos de forma interessante 
nas mais diversas plataformas de comunicação, como site, celular e aplicativo. 
Tudo para despertar o cuidado com a saúde.

Onde nos acessar? A Família Naval pode acompanhar nossas informações no 
site www.saudenaval.mar.mil.br; no aplicativo do SN (disponível para Android e 
IOS) e, além disso, registrando seu número de celular para receber os nossas 
mensagens pelo célular (mobiles) e seu e-mail para receber a Newsletter.

Não paramos por aí... Este ano, lançamos o podcast “Momento Saúde Naval”. 
Nosso conteúdo de saúde e prevenção de doenças agora está disponível em 
áudio no site do SN e também em plataforma de podcast (como o Spotify).

Um spoiler do que ainda vem em 2020... Um aplicativo para facilitar o uso de 
formulários pelos profissionais de saúde. Continuem acompanhando as nossas 
informações em todas as plataformas. Afinal, queremos o bem do nosso maior 
bem: Família Naval.

E O NOSSO

http://www.saudenaval.mar.mil.br

