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MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS
Nº 100 DE 07 DE FEVEREIRO DE 2013

BONO ESPECIAL

GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira Coletiva de Assistência Médica e Hospitalar

do Pessoal da Marinha do Brasil (AMHPMB) – Com referência a correspondência da

Qualicorp, datada de 25 de janeiro de 2013, que comunica as alterações nos planos de

saúde oferecidos pela Unimed-Rio à Família Naval que irão vigorar a partir de

01MAR2013, o AMN recomenda especial atenção aos seus associados que contrataram planos

de saúde para seus FILHOS MAIORES, NETOS, BISNETOS, GENROS e NORAS que a redução das

mensalidades em 30% para esses parentes só ocorrerá após o recadastramento desses

beneficiários junto à Unimed-Rio, via Qualicorp.  

O Estipulante Qualicorp necessitará apresentar à Unimed-Rio  os  documentos que

comprovem o grau de parentesco dos familiares mencionados, sem o que aquela

Cooperativa Médica continuará a cobrar mensalidades utilizando a Tabela de Agregados e

não a de Titulares/Dependentes.

 

O AMN solicita a compreensão de todos para que sejam apresentados os documentos

solicitados pela Qualicorp, pois permitirão não só a regularização dos nossos dados

cadastrais, como a identificação dos vínculos familiares, todos de grande utilidade

para o Abrigo do Marinheiro, MAS, TAMBÉM, A REDUÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES

ATUALMENTE PAGAS POR UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DE CONSIGNANTES.

Seguem abaixo a relação dos documentos solicitados (NÃO PRECISAM SER AUTENTICADOS)

e os canais para envio:

 

Filhos maiores:

Identidade e CPF

Identidade e CPF do titular do contrato

 

Netos:

Certidão de nascimento

Identidade e CPF (para maiores de 18 anos)

Identidade e CPF do titular do contrato

 

Bisnetos:

Certidão de nascimento

Identidade do avô ou avó (neste caso deve ser apresentado o documento de quem for o

filho (a) do titular do contrato)

Identidade e CPF do titular do contrato



2 de 3

 

Genros / Noras:

Certidão de Casamento

Identidade e CPF do Genro / Nora

Identidade e CPF do(a) filho(a) do titular do contrato

Identidade e CPF do titular do contrato

 

    A Qualicorp solicita que os consignantes apresentem os documentos pertinentes por

uma ou mais das formas abaixo:

a) pelo e-mail  (canal principal), apresentando-osabrigodomarinheiro@qualicorp.com.br

em arquivos digitalizados;

b) pelos Correios, para o endereço:

Posto Qualicorp Administradora - Abrigo

Praça Barão de Ladário, s/nº, Complexo do 1ºDN - SASM, Centro, Rio de Janeiro – RJ,

CEP – 20091-000;

c) presencialmente, em um dos Postos de Atendimento listados na tabela apresentada ao

final deste BONO; e

d) por fax, para os números apresentados na tabela de Postos de Atendimento.

A Qualicorp informa, ainda, que os recadastramentos só serão considerados válidos

após expedir mensagem confirmando o recebimento do e-mail e/ou fax e que, conforme

regra contratual, os documentos recebidos até o dia 20, ou último dia útil anterior,

serão  processados para o 1º dia do mês seguinte, de acordo com a data de movimentação

da Operadora.

 

Relação dos Postos do AMN com atendimento da Qualicorp: 

Cidade Endereço Telefones

Brasília

Edifício do Comando da Marinha - BL-N -

Anexo A – andar térreo - Esplanada dos

Ministérios, CEP 70055-900, Brasília - DF.

(0xx61) 3429-1453

RETELMA: (8910) 1453

Natal
Rua Almirante Aristides Guilhem, 331 –

Alecrim, CEP 59040-140, Natal – RN.

(0xx84) 3216-3459 /

3211-9417

RETELMA: (8311) 3459

Salvador

 

Complexo do Comando do 2ºDN - Av. das

Naus, s/n – Comércio, CEP 40015-270,

Salvador – BA.

(0xx71) 3507-3842/3843

RETELMA: (8210)3842/3843

Tel/fax: (0xx71)3507-3842

Belém
Vila Naval, Rodovia Arthur Bernardes, s/n,

Val de Cães, CEP 66115-000, Belém – PA.

(0xx91) 3216-4479 /

3257-0737

RETELMA: (8410) 4479

R i o  d e

Janeiro

 

Departamento de Serviços Sociais do Abrigo

do Marinheiro - Praça Barão de Ladário,

s/n – Complexo do 1º DN – SASM – Centro -

CEP 20091-000, Rio de Janeiro – RJ.

(0xx21)2104-5375 /

2514-4005 / 2514-4010

RETELMA: (8110)5375
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O AMN solicita, ainda, que seja dada ampla divulgação ao pessoal inativo e que os

consignantes mantenham seus dados cadastrais atualizados, com o propósito de permitir

que as comunicações de interesse sejam a estes transmitidas.

 

 

 

BONO ESPECIAL Nº 100/2013.

Visite a página da Marinha na Internet – ( ) onde poderão ser conhecidaswww.mar.mil.br

as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. 


