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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA 

Associação Abrigo do Marinheiro (AMN) – Reajustes dos planos de saúde da 

Golden Cross e da Sul América - O AMN informa aos integrantes da Família 

Naval que contrataram os planos de saúde da Golden Cross ou da Sul América, 

administrados pela Qualicorp, que recebeu comunicados daquela Administradora 

de Benefícios sobre o reajuste anual das mensalidades daqueles planos, que 

irão vigorar a partir de 1° de julho de 2017. 

Os planos de saúde coletivos da Golden Cross terão reajuste linear de 

23,43%, que incidirá sobre todas faixas etárias. Para os planos 

odontológicos, o reajuste será de 11,22%. 

Os planos coletivos da Sul América terão reajuste linear de 18,98%, que 

incidirá sobre todas faixas etárias. 

A Qualicorp enviará correspondência para cada Titular, divulgando as 

alterações acima apresentadas. 

O AMN solicita que os consignantes mantenham seus dados cadastrais 

atualizados, com o propósito de permitir que as comunicações de seu interesse 

sejam recebidas pelos mesmos. Para tanto são disponibilizados o canal “Fale 

Conosco” do AMN no endereço www.abrigo.org.br/faleconosco e os seguintes e-

mails: abrigodomarinheiro@qualicorp.com.br ou atendimentorj@qualicorp.com.br. 

 Em caso de dúvidas ou necessidade de esclarecimentos adicionais, a 

Qualicorp disponibiliza sua Central de Atendimento 0800-778-4004 ou 

pessoalmente nas estruturas de produção nos Postos de Atendimento do AMN a 

seguir indicados: 

 

Cidade Endereço 

Brasília 

Edifício do Comando da Marinha - BL-N - Anexo A - 

Térreo – Esplanada dos Ministérios, CEP 70055-900, 

Brasília - DF 

Natal 
Rua Almirante Aristides Guilhem, 331 – Alecrim, 

CEP 59040-140, Natal - RN 

Salvador 
Complexo do Comando do 2ºDN - Av. das Naus, s/n – 

Comércio, CEP 40015-270, Salvador - BA 

Rio de 

Janeiro 

Praça Barão de Ladário, s/n – Complexo do 1º DN – 

SASM – Centro - CEP 20091-000, Rio de Janeiro – RJ 

 

Solicita-se ampla divulgação deste BONO, inclusive aos militares e 

servidores civis inativos e respectivos pensionistas. 

 

BONO GERAL Nº 412/2017. 

Visite a página da Marinha na Internet – www.marinha.mil.br onde poderão ser 

conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. 
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