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Associação Abrigo  do Marinheiro (AMN) –  Desconto em  curso  preparatório  –  Todo  concurso,

além  da  rotina  de  estudos  básica,  exige  um  preparo  especial.  Sempre  visando  beneficiar  a

Família Naval, anunciamos a parceria com o Nova Ger ação Cursos. Aproveite o desconto de 10%

exclusivo aos nossos associados, e prepare o seu fi lho para a aprovação.

Para  usufruir  do  benefício,  é  preciso  apresentar  ao  estabelecimento  um  documento  de

identificação  com foto  e  a  carteirinha  de  associado  ao  AMN,  disponível  eletronicamente  por

meio  do  APP  Abrigo  do  Marinheiro  ou  através  da  pági na  www.abrigo.org.br  clicando  em

“associe-se”,  à  direita  do  menu  superior.  Neste  seg undo  caso,  após  digitar  seu  CPF,  a

carteirinha poderá ser impressa.

Para que essa rede possa atender aos anseios de um número cada vez maior de integrantes da

Família Naval, é de grande valia contar com a suges tão de cada um, principalmente quando já

ocorrido um primeiro contato com o estabelecimento pretendido, conferindo maior celeridade ao

processo. Para sugerir uma instituição para partici par dessa parceria, entre no “Fale Conosco”

na  página  do  Abrigo.  O  percentual  de  desconto  a  ser  atingido  varia  segundo  o  tipo  de

produto/serviço/estabelecimento,  porém,  quanto  maio r  o  número  de  associados,  maior  a

probabilidade de serem obtidos descontos mais expre ssivos.

Vale  lembrar  que  a  associação  ao  Abrigo  do  Marinhei ro  é  gratuita,  disponível  a  Praças,

Oficiais,  Pensionistas  e  seus  respectivos  dependent es,  e  pode  ser  feita  por  intermédio  da

própria  página  eletrônica.  Ressaltamos  ainda  que  se r  associado  ao  Abrigo  do  Marinheiro  é

diferente de ser sócio de uma de suas Áreas Recreat ivas (ARES CMN, ARES-SG e demais espaços em

seus respectivos distritos), onde há taxa de contri buição mensal para manutenção das áreas.

Nova Geração Cursos

Endereço: Estrada do Pau Ferro, nº 303, sala 202 - Pechincha - Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Contato: (21) 3327-9237
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do Brasil.
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