
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 1068 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019

BONO ESPECIAL

GERAL

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

 Você  sabia  que  a  Família  Naval  conta  com  descontos  exclusivos  em  diversas  lojas,

restaurantes e instituições de ensino? Com uma ampl a rede de convênios, a associação Abrigo do

Marinheiro disponibiliza até 80% de desconto aos se us associados. E o melhor, você se associa

sem pagar nada. Nem mensalidade ou taxa de serviços , só benefícios.

A  associação ao  Abrigo  do  Marinheiro  é  disponível  p ara  militares  e  servidores  civis  da

Marinha do Brasil, ativos e da reserva, e seus resp ectivos dependentes, bem como pensionistas

de militares ou servidores civis da Marinha do Bras il.  E para se associar,  basta acessar a

página eletrônica ( www.abrigo.org.br) ou o aplicativo “Abrigo do Marin heiro”. Sua carteirinha

associativa ficará disponível logo depois.

 A associação é individual, portanto, para que seus  dependentes tenham direito a descontos,

é importante que realizem suas associações também. Vale lembrar que, quanto mais associados,

maior o percentual de descontos junto aos estabelec imentos comerciais.

O Abrigo  do  Marinheiro  é  uma instituição sem fins  l ucrativos  que se  destina  a  promover

qualidade de vida para toda a Família Naval. Cabe r essaltar ainda que ser associado ao AMN é

diferente de ser sócio de uma de suas Áreas Recreat ivas (ARES Casa do Marinheiro, ARES-SG e

demais espaços de lazer em todos os Distritos Navai s), em que há taxa de contribuição mensal

para manutenção de suas dependências.

Com  o  intuito  de  complementar  as  ações  já  realizada s  pela  Marinha  do  Brasil,  além  dos

descontos são oferecidas atividades sociais, atendi mento e valores diferenciados em planos de

saúde e  uma gama de  seguros  e  assistência  póstuma.  E  ao  utilizar  os  serviços  mencionados,

parte  do  recurso  é  redirecionado a  Projetos  Sociais  para  toda a  Família  Naval,  que vão de

práticas esportivas até educativas, passando por se rviços jurídicos, qualificação profissional

e orientação socioeconômica.

Para que o AMN atenda aos anseios de um número cada  vez maior de integrantes da Família

Naval, é de grande valia contar com a sugestão de c ada um. Esteja à vontade para sugerir uma

instituição  a  participar  dessa  parceria.  Entre  no  F ale  Conosco  na  página  do  Abrigo

( www.abrigo.org.br), que conta ainda com o detalhame nto de outros benefícios e vantagens.
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