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 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  60%  de  descontos  aos  s eus  associados.  E  o  melhor,  você  se

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

E  quanto  mais  cadastrados,  mais  agressivos  os  perce ntuais  de  desconto  obtidos  no  ramo

comercial.  Hoje,  a  Família  naval  soma  cerca  de  430  mil  pessoas.  Destas,  100  mil  estão

associadas  ao  AMN.  Isso  mostra  o  quanto  é  possível  avançar.  Cabe  ressaltar  que  cônjuges  e

filhos maiores de idade podem ter suas próprias mat rículas para independência na utilização

dos benefícios, sem a obrigatoriedade da presença d o Militar, Servidor Civil ou Pensionista.

Ressalta-se ainda que todo associado pode colaborar  ativamente com o AMN, sugerindo novas

parcerias e convênios que atendam demandas específi cas. Ganham todos! Para se cadastrar no AMN

basta acessar a página eletrônica ( www.abrigo.org.br) ou o aplicativo “Abrigo do Marin heiro”.

Sua carteirinha associativa ficará disponível logo depois.

É sempre válido lembrar que ser associado ao AMN é diferente de ser sócio de uma de suas

Áreas  Recreativas  (ARES Casa  do  Marinheiro,  ARES-SG  e  demais  espaços  de  lazer  em todos  os

Distritos Navais), em que há taxa de contribuição m ensal para manutenção de suas dependências.

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

qualidade de vida para toda a Família Naval.
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