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Rio de Janeiro, RJ, 8 de outubro de 2021.

ORDEM DO DIA Nº 4/2021

Assunto: Dia dos Veteranos da Marinha

A Marinha do Brasil (MB), no dia 10 de outubro, presta sua homenagem àqueles que
construíram a nossa História e dedicaram grande parte de suas vidas à nossa instituição: nossos
veteranos.  É  por  dever  de  justiça,  revestidos  dos  mais  nobres  sentimentos  de  gratidão  e
reconhecimento, que reverenciamos os militares e servidores civis que nos precederam e, com
comprometimento  e  profissionalismo,  contribuíram  sobremaneira  para  o  crescimento  e
modernização da nossa Força.

Nosso  apreço pelos  companheiros  de  antigas  navegações  não se  resume apenas  às
homenagens prestadas na data que celebramos hoje. O reconhecimento se faz por meio de
ações  diuturnas,  ano  após  ano,  desempenhadas  pela  força  de  trabalho  que  se  dedica  à
prestação de serviços aos nossos estimados veteranos. 

Neste rumo seguro, com serenidade e firmeza, a Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha
e  suas  Organizações  Militares  (OM)  subordinadas,  vêm  trabalhando,  para  atender  com
proficiência a quem serviu à MB com abnegação e lealdade.

Com o intuito de contribuir  para a qualidade de vida dos mais de 50 mil  veteranos
usuários  do  Sistema de  Saúde  da Marinha (SSM),  a  Diretoria  de  Saúde  da Marinha (DSM)
desenvolve e coordena programas e serviços afetos à prevenção de doenças e à promoção de
saúde. Neste ensejo, convém mencionar a criação de novos Núcleos de Atendimento ao Idoso
na Marinha (NAIM) no Hospital Naval de Brasília (HNBra) e no Hospital Naval de Belém (HNBe);
a ampliação da rede de atendimento do Serviço de Medicina Integral (SMI); e a implantação da
teleorientação, pela equipe multidisciplinar dos NAIM, para acompanhar o estado de saúde dos
usuários.

A Diretoria de Assistência Social  da Marinha (DASM),  em parceria  com a Associação
Abrigo do Marinheiro e sua Diretoria Nacional "Voluntárias Cisne Branco", mantém um Sistema
de Assistência Social  que busca fortalecer as  relações  familiares e comunitárias,  bem como
promover qualidade de vida para toda a Família Naval, especialmente para os nossos veteranos.
Com essa proposta,  têm sido realizadas  várias  atividades culturais,  esportivas  e recreativas,
inclusive  em  ambiente  virtual,  favorecendo  o  acesso  dos  nossos  veteranos  a  eventos  que
contribuem para o envelhecimento ativo e o bem-estar físico e emocional.
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Continuação da OD nº 4/2021, da DGPM.

No âmbito da rede de apoio disponibilizada, importa lembrar que, há mais de 60 anos, o
Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), concretiza seu lema ao “servir com
qualidade  a  quem  serviu  à  Marinha  do  Brasil  com  dedicação”.  Nos  diversos  Postos  de
Atendimento  distribuídos  pelo  território  nacional,  militares  da  ativa  e  servidores  civis
encontram-se à disposição para atender as demandas dos veteranos, que também podem ser
feitas a qualquer dia, hora e lugar por meio do aplicativo e dos serviços de teleatendimento e
ouvidoria. 

Ressalta-se,  ainda,  a  agilidade  da  tripulação  do SVPM  para  se  adaptar  aos  desafios
impostos pelo enfrentamento à pandemia de COVID-19, desenvolvendo facilidades digitais que
permitiram a continuidade dos serviços. A exemplo disso, a implementação da Prova de Vida
Digital (PVD) permitirá que 77 mil veteranos e pensionistas realizem o recadastramento anual
de forma remota, por meio de biometria facial, utilizando seus próprios smartphones, quando
esta voltar a ser obrigatória na MB. 

Ao valorizar as “mãos que construíram a nossa História”, a Marinha do Brasil demonstra
sua gratidão oferecendo cuidado e facilidades àqueles que dedicaram grande parte de suas
vidas à nossa Força Naval, que se mantém estruturada e pronta para atender as demandas do
nosso País graças ao fogo sagrado e ao entusiasmo dos militares e servidores civis que nos
antecederam.

Conscientes da necessidade do constante aperfeiçoamento de processos, continuamos
firmes no rumo certo, buscando efetuar os ajustes necessários para um atendimento cada vez
mais eficiente e em conformidade com os anseios da Família Naval e, especialmente, dos nossos
Veteranos. 

Neste importante dia, cumprimento nossos Oficiais, Praças e Servidores Civis Veteranos,
pela zelosa dedicação à nossa instituição, pelos exemplos deixados e pela fervorosa crença nos
valores e na nobre missão da Marinha do Brasil.

Pessoal: nosso maior patrimônio! Ontem, hoje e sempre.

RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE
Almirante de Esquadra

Diretor-Geral
ELIAS FERREIRA DA SILVA

Capitão de Corveta (T)
Assistente

AUTENTICADO DIGITALMENTE
Distribuição:
Lista: 1 e Arquivo.
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