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Ações da DASM e AMN

Atentos aos impactos causados pela pandemia na vida dos 

integrantes da Família Naval e com o propósito de amenizar as 

dificuldades vividas, diante do cenário atual, a Diretoria de 

Assistência Social da Marinha (DASM) e o Abrigo do Marinheiro 

(AMN) implementaram diversas ações assistenciais e de apoio.

Dentre as ações desenvolvidas estão o atendimento remoto aos 

usuários do Programa de Assistência Especial (PAE), o 

acompanhamento e apoio psicossocial das famílias que se 

encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, a 

adaptação de atividades para o ambiente virtual, a 

disponibilização de descontos em mensalidades de creches e 

escolas, a confecção de máscaras de tecidos em domicílio, 

além de outras iniciativas, todas orientadas ao 

bem-estar da Família Naval.



Ÿ Acompanhamento de famílias afetadas por casos de óbitos 

causados pela Covid-19.

Ÿ Acompanhamento de usuários do Programa de Atendimento 

Especial (PAE), pela Assistência Social da MB.

Ÿ Acompanhamento de atendimento remoto, realizado pelas 

clínicas conveniadas, de usuários do PAE.

Ações realizadas e em andamento 

DASM 

Ÿ Participação ativa de Assistentes Sociais no canal de 

teleatendimento à Família Naval, criado exclusivamente para 

disseminar orientações no período da pandemia.

Ÿ Acompanhamento, de forma remota, de idosos (NAIM, SIAD e 

teleatendimento).

Ÿ Busca ativa das famílias de pacientes contaminados pela Covid-19, 

para atendimento e acompanhamento social.

Ÿ Acompanhamento de famílias com relação à questões financeiras e 

psicossociais provenientes da pandemia.

Ÿ Mapeamento, em todas as OM da MB, das famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade e risco social, para atendimento 

imediato por meio do Programa de Apoio Socioeconômico.



DASM 

Ÿ Apoio socioeconômico com doação de benefícios sociais, como 

cestas básicas, medicamentos, fraldas, leites especiais, entre 

outros itens de primeira necessidade, para usuários da Família 

Naval que estiverem enfrentando dificuldades financeiras.

Ÿ Levantamento, junto às Escolas de Formação, das necessidades 

envolvendo o bem-estar dos alunos durante o aquartelamento.

Ações realizadas e em andamento 

Ÿ A Assistência Religiosa da Marinha, em tempos de pandemia, 

tem se aproximado da Família Naval através das redes sociais 

para levar uma palavra de esperança e de fé. Assim, nos Distritos 

Navais, os Capelães Navais têm se esforçado para atingir o 

máximo de pessoas possíveis com as missas e cultos 

evangélicos transmitidos ao vivo, orientações espirituais via rede 

social e a divulgação do momento diário denominado “Navegar 

na fé” - espaço religioso no site da MB.



Ÿ Sugestão de documentário sobre empreendedorismo social, 

para todos os voluntários do Departamento VCB (capacitação de 

voluntários), com o intuito de estimular a reflexão sobre o papel 

de cada um, no cenário atual.

Ações realizadas e em andamento 

AMN 

Ÿ Adaptação para ambiente virtual, em todos os Distritos Navais, 

de Projetos Sociais como Adolescer+, Envelhecer, Capacitar, 

Educafi, Integração, com a realização de oficinas de saúde, 

dança, música, atividade física, reforço escolar e orientação 

financeira para mais de 1.500 usuários.

Ÿ Repasse integral  de descontos,  concedidos pelos 

estabelecimentos educacionais, aos militares inscritos no 

Projeto Educação.

Ÿ Realização de campanha nacional do Departamento Voluntárias 

Cisne Branco (VCB) para captação de voluntários para 

confecção, em domicílio, de máscaras de tecidos a serem doadas 

à Família Naval, com o apoio financeiro do AMN. 



Ações realizadas e em andamento 

AMN 

Ÿ Distribuição de 30% de desconto nas mensalidades dos 

estabelecimentos educacionais Centro de Recreação Infantil 

Pequenos Grumetes (CRIPG), em Niterói e Escola Almirante 

Carneiro Ribeiro (EACR), em São Pedro da Aldeia, ambos 

administrados pelo AMN (Projeto Educação).

Ÿ Cobertura integral dos seguros de vida contratados pelo AMN, 

independente da pandemia.

Ÿ Manutenção das obras previstas no Timoneiro, Creche de Campo 

Grande e obras de melhorias nas Áreas Recreativas Esportivas e 

Sociais (ARES).

Ÿ Ampliação do percentual de bolsas do Projeto Educação, até o 

fim do ano letivo, para as famílias com dificuldades financeiras 

(redução da renda familiar durante a pandemia).

Ÿ Distribuição de 30% de desconto nas mensalidades das Áreas 

Recreativas Esportivas e Sociais do AMN.



AMN 

Ÿ Valorização de voluntários, por meio de vídeo de agradecimento da 

diretora do Departamento VCB, pela dedicação ao trabalho 

voluntário. �

Ações realizadas e em andamento 



Cadastre-se no AMN. É de graça.

 Sem taxa de adesão, sem mensalidade, só benefícios.

 Além do Militar ou do Servidor Civil, é importante que 

os dependentes também façam seus cadastros. 

Quanto mais cadastrados, mais benefícios como 

descontos em estabelecimentos comerciais, serviços 

com valores diferenciados e projetos sociais.

Acesse: www.abrigo.org.br

 

Siga-nos: 

Instagram: @abrigodomarinheiro 

Facebook: AMNnaREDE


