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Abrigo do Marinheiro (AMN) – Descontos em Cursos Técnicos – A Associação Abrigo do
Marinheiro torna público o convênio com o Curso Supera, especializado em Ginástica para o
Cérebro. Presente em todos os estados do Brasil, o intuito do curso é focar na saúde mental,
desenvolvendo atividades que potencializam a concentração, raciocínio, memória, criatividade e
autoestima. A parceria foi proposta pela Associação Abrigo do Marinheiro que, sempre pensando
em proporcionar novas experiências à Família Naval, vislumbrou nessa nova abordagem uma
oportunidade de beneficiar e motivar os associados ao estímulo de qualidade de vida,
melhorando o desempenho no aprendizado e alavancando sua carreira profissional.
Dessa forma, o Supera disponibiliza 20% de desconto para a Família Naval no ato de
matrícula e suas respectivas mensalidades, com abrangência de benefícios para todas as
unidades encontradas no Brasil. Cientes da ampliação dessa rede de cursos, que irá contar com
80 novas unidades no país em 2019, o Abrigo do Marinheiro reafirma seu compromisso com a
Família Naval formalizando essa parceria, disponibilizando o conhecimento da atividade e,
principalmente, o atendimento diferenciado.
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 página www.abrigo.org.br clicando em
“associe-se”, à direita do menu superior. Neste segundo caso, após digitar seu CPF, a
carteirinha poderá ser impressa.
Vale lembrar que a associação ao Abrigo do Marinheiro é gratuita, disponível a Praças,
Oficiais, Pensionistas e seus respectivos dependentes, e pode ser feita por intermédio da
própria página eletrônica. Ressaltamos ainda que ser associado ao Abrigo do Marinheiro é
diferente de ser sócio de uma de suas Áreas Recreativas (ARES CMN, ARES-SG e demais espaços em
seus respectivos distritos), onde há taxa de contribuição mensal para manutenção das áreas.
Associe também seu dependente e participe da ampliação de nossa rede de convênios. Quanto
maior o número de associados ao Abrigo do Marinheiro, maiores os descontos obtidos junto aos
estabelecimentos comerciais.
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