
      O Departamento 
Regional do Abrigo do 
Marinheiro no Rio de 
Janeiro (DRAMN-RJ) e 
a Área Recreativa Es-
portiva e Social em São 
Gonçalo (ARES-SG) 
realizarão bailes infantis 
de carnaval em março 
nos dias 1º (sábado) na 
Casa do Marinheiro 
(CMN) e 03 (segunda-
feira) na ARES-SG, das 
1 5 h  à s  1 9 h .   
      A entrada é franca 
para a Família Naval, 
mediante apresentação 
da cédula de identidade.       
.      Os dois eventos te-

rão a participação da 
banda “Real Show”, 
que divertirá as crian-
ças com samba e mar-
chinhas de carnaval. 
Haverá, ainda, pinturas 
artísticas, venda de pe-
tiscos, salgados, picolés 
e bebidas variadas.  

     No dia do evento, o 
bar e o restaurante fun-
cionarão normalmente 
e o parque aquático 
estará aberto para os 
associados.   .                                                                   
      Informações adi-
cionais poderão ser 
obtidas nas Secretarias 
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      Após a reforma dos 
Quiosques 01, 02 e 03,  
chegou a vez do nº 04 
entrar em obras. Em bre-
ve, será disponibilizado 
para locação.  

     As reformas têm o 
objetivo de proporcionar 

mais conforto aos usuá-
rios que utilizam os qui-
osques para realizar suas 
confraternizações.  

     Além disso, é feita 
manutenção periódica 
para reparos emergenci-
ais nas dependências.      

 

Quiosques reformados para associados 

Sociais pelos telefones 
(21) 2584-2282 ou RE-
TELMA 8127-2987 
(CMN) ou 3707-0893 
(ARES-SG).       

Baile de Carnaval Infantil  com a 

Banda Real Show no Salão Social. 

Quiosques recém-reformados para 

melhor atender aos usuários. 



     O Departamento 
Regional do Abrigo do   
Marinheiro no Rio de 
Janeiro (DRAMN-RJ) 
oferece  todos os sába-
dos aulas de hidrogi-
nástica a partir das 10h 
com uma professora de 
Educação Física no 
Parque Aquático na 

Casa do Marinheiro 
(CMN). A procura 
têm sido boa. Nos 
últimos sábados, cer-
ca de 40 pessoas par-
ticiparam das aulas na 
piscina de adultos.  

     Os exercícios rea-
lizados na água me-
lhoram a capacidade 

aeróbica, a resistên-
cia cardiorrespirató-
ria e muscular, além 
de aumentar a flexi-
bilidade e o bem-
estar geral de quem 
pratica hidroginásti-
ca, explica Márcia 
Guacira, professora 
do DRAMN-RJ.   

RJ) podem frequen-
tar a Academia gra-
tuitamente. Durante 
a semana, são ofere-
cidas aulas coletivas 
das 15h30 às 16h30.  
. 
     O funcionamen-
to é de terça a sexta 

     Para manter a 
forma no verão, os 
sócios e dependen-
tes do Departa-
mento Regional do 
Abrigo do Mari-
nheiro no Rio de 
Janeiro (DRAMN-

das 9h30 às 18h, e 
aos sábados das 
9h às 12h. Outras 
informações de-
verão ser obtidas 
pelo telefone (21) 
2101-0993 ou 
R E T E L M A  
8127-1987. 

 Hidroginástica aos sábados na Penha 

Academia oferece aulas coletivas a usuários 

brinquedos novos e 
reformados alguns 
dos que já existiam 
para que os  peque-
nos marinheiros pos-
sam brincar.  

      Há escorregado-
res, gangorras e ba-
lanços próximos ao 
Quiosque 03 e escor-

regador entre os 
Quiosques 01 e 02. 

     “Desde a assun-
ção, queria propor-
cionar um belo par-
que  para  as  crian-
ças e em 2014 esse 
sonho se tornará 
realidade”, diz a dire-
tora CMG (T) Isabel.      

Parque infantil da CMN em obras 

      O parque infantil 
na Casa do Mari-
nheiro (CMN) en-
contra-se em obras 
para oferecer um 
espaço mais diverti-
do e confortável pa-
ra as crianças.  

       Enquanto isso, 
foram adquiridos 
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Hidroginástica no Parque Aquático 
aos sábados, às 10h, na CMN. 

Academia funciona de terça a sábado  
para sócios e dependentes sem custo. 

     Há escorregadores, 
gangorras e balanços 
próximos ao Quiosque 
03 e escorregador entre 
os Quiosques 01 e 02. 


