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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA
Abrigo do Marinheiro (AMN) – Descontos em Escolas de
Gastronomia – A Associação Abrigo do Marinheiro torna
público o convênio com as Escolas de Gastronomia Le Cordon
Bleu e Instituto Gourmet, com o intuito de atingir uma
nova vertente do mercado e oferecer benefícios exclusivos
para a Família Naval do Rio de Janeiro.
A renomada escola de Gastronomia francesa ‘Le Cordon
Bleu’, oferece exclusivamente à Família Naval descontos
até 15% em seus cursos de pâtisserie, cuisine, boulangerie
e cordontec. Com uma Aula Show particular aos associados
ao AMN, a maior escola de gastronomia do mundo abriu
portas ao pessoal de Marinha e seus dependentes, e com
esse vínculo junto ao AMN, busca estimular à Família Naval
o aprendizado da alta gastronomia.
O Instituto Gourmet, em parceria com o AMN, oferece 30%
de desconto nos cursos disponíveis nas unidades conveniadas, localizadas em Niterói e
Madureira. Com uma ação conjunta, a escola de gastronomia integrou o espaço do AMN no Âncora
Social 2019 e, além de apresentar os seus cursos e o desconto exclusivo, bem como seus doces
gourmet e bolos decorados. Para atender à Família Naval em Niterói e também na cidade do Rio,
a parceria com o Instituto Gourmet visa atender àqueles que buscam outra opção de formação na
área gastronômica.
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.
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 sugestão de cada um, principalmente quando já
ocorrido um primeiro contato com o estabelecimento pretendido, conferindo maior celeridade ao
processo. Para sugerir uma instituição para participar 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 maior o número de associados, maior a
probabilidade de serem obtidos descontos mais expressivos.
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.
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BONO Especial Nº 786/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.
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