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Abrigo do Marinheiro (AMN)  – Aqui você tem desconto – Já conhece o mar de ben efícios da

Família Naval oferecido pelo Abrigo do Marinheiro? Não? Confira e veja como usufruir!

O AMN busca constantemente convênios com a iniciati va privada, de forma a ampliar a rede de

vantagens à Família Naval. Tais convênios têm como objetivo permitir descontos em produtos e

serviços  a  militares  e  servidores  civis,  ativos  e  v eteranos,  bem  como  seus  dependentes  e

pensionistas.

Lembramos ainda que  algumas  dessas  parcerias  são na cionais,  caso  das  Drogarias  Pacheco,

Drogaria São Paulo e a rede Spa das Sobrancelhas.

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.  Sugira  uma  instituição  para  participar  de ssa  parceria,  enviando  e-mail  para

atendimento@abrigo.org.br. O percentual de desconto  varia segundo o tipo de produto, serviço

ou estabelecimento, porém, quanto maior o número de  associados, maior a chance de descontos

mais expressivos.

Assim,  cabe destacar  que para  se  associar  ao  Abrigo  do  Marinheiro  não há  nenhuma taxa,

podendo  ser  feito  por  meio  do  site  www.abrigo.org.b r  e  com  isso  ter  acesso  a  todos  os

descontos de nossa rede de conveniados. É important e lembrar que ser associado no 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  Navais ).  Para  esses  sim,  há  uma  taxa  de

contribuição mensal para manutenção das áreas.

Não fique fora dessa e avise também aos seus colega s. Quanto mais gente, melhor para todos.
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BONO Especial Nº 090/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.
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