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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA  

Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de Assistênci a Médica e Hospitalar 
para o Pessoal da Marinha do Brasil (CAMHPMB) – Con forme informação recebida 
da Qualicorp Administradora de Benefícios, o AMN pa rticipa aos beneficiários 
que ainda não receberam os novos cartões de identif icação, que as suas 
carteirinhas dos planos de saúde e odontológicos da  Unimed-Rio, com validade 
até 31/03/2014, foram mais uma vez prorrogadas e se rão mantidas ativas no 
sistema daquela operadora até o dia 30 de maio, pos sibilitando o atendimento 
dos beneficiários até essa data, quando a Qualicorp  deverá ter concluído a 
entrega dos novos cartões de identificação. 

O Abrigo participa que a Unimed-Rio também disponib iliza no seu 
site  www.unimedrio.com.br  a opção para que os beneficiários obtenham 
virtualmente uma via das carteirinhas em vigor. Par a tal, basta acessar a 
opção “Links Rápidos”/“Cartão de Identificação e, a  partir do preenchimento 
do CPF do Titular, poderão ser obtidas as vias digi tais das carteirinhas do 
próprio Titular e seus Dependentes. 

Foi observado, pela Qualicorp, que uma parcela dos beneficiários deixou 
de receber as carteirinhas pelos seguintes motivos:  mudança de endereço sem 
comunicação àquela Administradora de Benefícios e a usência de pessoa 
habilitada (assinatura de protocolo) a receber as c arteiras no endereço 
cadastrado do beneficiário. Dessa forma, solicita-s e àqueles que tiveram seus 
endereços alterados a partir de fevereiro de 2014, que providenciem a 
atualização tempestiva por meio do endereço de e-ma il  
abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br  com a indicação do CPF do Titular. Da 
mesma forma, caso não haja pessoa habilitada a assi nar o protocolo de 
recebimento, tal informação deve ser encaminhada pa ra esse mesmo endereço 
eletrônico, a fim de que seja viabilizada a entrega  das carteirinhas. 

Especificamente em relação aos “ex-Patrocinadores”,  conforme já informado 
pela Qualicorp, por meio de carta enviada aos mesmo s em fevereiro de 2014, 
relembra-se que ocorreu o cancelamento do desconto em Bilhete de Pagamento 
(BP) das mensalidades dos “ex-Patrocinados” a parti r do BP de abril. Dessa 
forma, o boleto recebido, referente à cobrança de a bril, em nome dos atuais 
Titulares (“ex-Patrocinados”), com vencimento em 10 /05/2014, deve ser 
normalmente pago, não sendo mais possível o descont o em BP dos “ex-
Patrocinadores”, em conformidade com a Legislação e m vigor da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Outros esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-m ail 
abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br  ou pelos telefones 0800-778-4004 ou 4004-
4400. 

Solicita-se ampla divulgação, inclusive aos militar es e servidores civis 
inativos e respectivos pensionistas. 
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Visite a página da Marinha na Internet – ( www.mar.mil.br ) onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 


