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Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro no Ri o de

Janeiro e em São Gonçalo (DRAMN-RJ/SG) - Em continu idade

às  comemorações  dos  100  anos  do  Abrigo  do  Marinheir o

(AMN), o DRAMN-RJ/SG convida seus sócios e a Famíli a Naval

para participarem da apresentação do sambista DUDU NOBRE,

com abertura da banda MANDA V, no dia 29NOV2019, na  Área

Recreativa,  Esportiva  e  Social  da  Casa  do  Marinheir o

(ARES-CMN), das 21:00 às 02:00h.

Para maior comodidade, a aquisição de ingressos pod erá

ser  feita  pela  Internet,  no  sítio

“www.sympla.com.br/arescmn",  por  meio  de  desconto  e m

Bilhete de Pagamento (BP) ou ainda por venda presen cial,

em dinheiro ou com uso de cartão de débito e crédit o, nas

Secretarias  Sociais  das  Áreas  Recreativas,  Esportiv as  e

Sociais  da  Casa  do  Marinheiro  e  de  São  Gonçalo  (ARE S-

CMN/SG).  Como  de  costume,  será  realizado  sorteio  de

brindes  para  os  sócios  do  DRAMN-RJ/SG  que  estiverem

presentes ao evento (sistema de som e fones de ouvi do). A

título  de  medida  promocional,  cada  ingresso  individ ual

dará direito a um latão de cerveja durante o espetá culo.

 Serão  disponibilizados  ainda  postos  de  venda,  das

10:30  às  14:00h,  nos  ranchos  e  salas  de  espera  das  seguintes  Organizações  Militares  (OM):

Com1ºDN, AMRJ, BNRJ, SASM, CIAA, CEFAAN, BAMRJ, CIA NB e SVPM.

  Os ingressos para camarote e camarote superior  já  estão esgotados.  Garanta logo o seu

ingresso individual para pista ou mesa, conforme a tabela abaixo:

                                                                       (em R$)

espaço Sócio DRAMN-RJ/SG

e Associado AMN

Não Sócio DRAMN-

RJ/SG

e Associado AMN

Não Sócio DRAMN-

RJ/SG

e Não Associado AMN

pista 20,00 25,00 35,00

mesa 30,00 35,00 40,00

A  compra  de  ingressos  mediante  desconto  em  BP  poder á  ser  realizada  pessoalmente,  na

Secretaria Social da ARES-CMN, ou por meio de mensa gem endereçada à Casa do Marinheiro, que

servirá como comprovante de aquisição, junto à cart eira de identidade, por ocasião da entrada

no evento, conforme modelo abaixo:

De: OM

Para: CASAMN

Desconto em BP - EVT Centenário AMN, com espetáculo  DUDU NOBRE.

AUT  desconto  em  BP  REF  compra  de  ingressos  para  esp etáculo  sambista  Dudu  Nobre,  em

29NOV2019, CFM abaixo detalhado:

ALFA - posto/graduação NIP nome completo;

BRAVO – CPF;

CHARLIE - vínculo associativo (sócio DRAMN-RJ/SG e associado AMN / não sócio DRAMN-RJ/SG e

associado AMN / não sócio DRAMN-RJ/SG e não associa do AMN); e

DELTA – quantidade e tipo (4 individuais mesa/pista  - informar se deseja mesa fechada) BT

 A  Família  Naval  pode  associar-se  ao  AMN,  gratuitam ente  e  sem mensalidade,  por  meio  do

sítio “www.abrigo.org.br", e passar a ter acesso im ediato a descontos em sua rede conveniada.

As  OM  interessadas  em  agraciar  as  Praças  e/ou  Servi dores  Civis  assemelhados  poderão

adquirir ingressos, por meio de mensagem para CMN, indicando pessoa responsável, com telefone

e e-mail para contato.

As Praças e Servidores Civis assemelhados que ainda  não são sócios podem associar-se já e,

dessa forma, desfrutar de momentos agradáveis, com total segurança, nas dependências das ARES-

CMN/SG. Outras informações poderão ser  obtidas  nas Secretarias Sociais  dos DRAMN-RJ/SG, por
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BONO Especial Nº 1022/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil.

meio dos telefones nº (21)2584-2282,  3707-0893 e 37 07-0522.  Solicita-se aos Titulares de OM

que deem ampla divulgação.
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