
  
                      

 

 

 

Orientações sobre o projeto Obra do Berço 

 

 

 

O AMN e o Departamento VCB 

 

O Abrigo do Marinheiro (AMN) possui 

cinco Programas Sociais e a partir deles 

são elaborados projetos e ações que 

complementam atividades já 

desenvolvidas na Marinha do Brasil 

(MB). Além do investimento financeiro 

para a realização dessas atividades, o 

AMN conta com um Departamento de 

Voluntariado, intitulado Voluntárias 

Cisne Branco (VCB), que existe para 

organizar mão de obra voluntária para as 

iniciativas do AMN e, eventualmente, 

iniciativas da MB. O Departamento VCB 

possui dez Seccionais e cada uma delas é 

responsável por gerenciar os voluntários 

da sua região. 

 

 

 

As atividades VCB agora são projetos do AMN 

 

Até o final de 2019, além de gerenciar os voluntários, as Seccionais VCB também eram 

responsáveis pela condução de projetos e ações sociais, como o projeto Obra do Berço. Agora, 

grande parte dos projetos VCB passa a ser gerenciada pela Diretoria Social do AMN, cujos 

projetos são: 

Adolescer+ 

Envelhecer 

Capacitar 

Educação 

IntegrAção 

Educafi 

Obra do Berço 

Serviço Jurídico 

SIAD+ 

 

Projeto Obra do Berço 

 

A partir de 2020, o projeto Obra do Berço passa a ser administrado pela Diretoria Social do AMN 

e ganha um novo formato. Em cada região, a Diretoria Social possui um Assistente Social 

encarregado pelo projeto que, agora, além de oferecer enxovais para filhos recém-nascidos de 

militares também oferece atividades socioeducativas às famílias atendidas. A novidade é uma 

oportunidade para os participantes refletirem sobre planejamento familiar, educação de filhos e 

maternidade/paternidade responsáveis. 

 

 

 

 

 



  
                      

 

 

Quem pode receber e como receber? 

Cabos, Soldados e Marinheiros com filhos de até 4 meses podem receber o enxoval, mediante 

participação nas atividades socioeducativas, que serão definidas pelo Assistente Social da região 

em que o militar mora.  

 

A partir do 4º mês de gestação, a família pode participar da atividade e receberá o enxoval após o 

nascimento do bebê. 

 

Como participar da atividade socioeducativa? 

Cada região terá o seu calendário de atividades. Entre em contato com a Departamento de 

Serviços Sociais do AMN (DSS), caso esteja no Rio de Janeiro, ou com a Diretoria Regional do 

AMN (DRAMN) da sua região, para obter maiores informações: 
 

DSS-Rio de Janeiro 

Telefone: (21) 2104-5423 

E-mail: dss-social4@abrigo.org.br e dss-social2@abrigo.org.br 

 

DRAMN-Salvador 

Telefone: (71) 3415-2548 

E-mail: salvador@vcb.org.br 

 

DRAMN-Natal 

Telefone: (84) 2030-5733 

E-mail: dramnna-cps@abrigo.org.br 

 

DRAMN-Belém 

Telefone: (91) 9135-5476 

E-mail: belem@vcb.org.br 

 

DRAMN-Rio Grande 

Telefone: (53) 3233-6112 

E-mail: dramnrg-dsocial@abrigo.org.br 

 

DRAMN-Ladário 

Telefone: (67) 3234-1070 

E-mail: thatiana.telles@marinha.mil.br 

 

DRAMN-Brasília 

Telefone: (61) 3429-1553 

E-mail: dayse.licariao@marinha.mil.br 

 

DRAMN-São Paulo 

Telefone: (11) 5080-4781 

E-mail: dramnsp-adm@abrigo.org.br 

 

DRAMN-Manaus 

Telefone: (92) 99019005 

E-mail: fabiana.lima@marinha.mil.br 

 

DRAMN-São Pedro da Aldeia 

Telefone: (22) 2621-4127 

E-mail: dramnspa-social@abrigo.org.br 
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