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Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 30 de agosto, durante a Visita Técnica do Setor SGM, em cerimônia  

presidida pelo Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco 

CAMPOS, contando com a presença do Comandante do 2ºDistrito Naval, Vice-Almirante 

HUMBERTO Caldas da Silveira Junior, e do Diretor de Finanças da Marinha, Vice-Almirante 

(IM) Artur OLAVO Ferreira,  o Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa)  

inaugurou a frigorífica distrital, Acanthus 100. 

A solenidade marcou o encerramento de um ciclo de 27 anos sob dependência de empresa 

privada licitada e contratada, em um  

mercado extremamente restrito, para a 

armazenagem de gêneros frigorificados do 

Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM) na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval. 

Essa iniciativa estratégica, cujo projeto contou com o concurso técnico da Base Naval 

de Aratu, somente foi alcançado devido ao apoio direto do Com2ºDN, do  

ComOpNav e da SGM. A citada frigorífica concedeu ao CeIMSa autonomia na  

armazenagem de gêneros frigorificados, até 100 toneladas, eliminando a  

dependência de agentes extra-MB para o exercício dessa importante tarefa  

desenvolvida em prol dos Meios Navais e das OM de terra Apoiadas e, dessa forma,  

fortaleceu a capacidade logística da Marinha, na área do Com2ºDN. 

CeIMSa inaugura relevante capacidade logística no âmbito do SAbM 

 

O Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM), de 4 a 10 de setembro com iluminação especial, em homenagem aos 200 anos da           
Independência do Brasil.  
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Nos dias 17 e 18 de agosto, o Diretor-Geral de Desenvolvimento  
Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra PETRONIO 
Augusto Siqueira de Aguiar, acompanhado de sua comitiva, realizou 
a Visita do Almirantado Programada (VAP) no setor de Orçamento e 
Finanças, nas instalações da Diretoria de Finanças da Marinha 
(DFM), da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) e da 
Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM).  

A visita foi presidida pelo Diretor da DFM, Vice-Almirante (IM) Artur 
OLAVO Ferreira, com a presença do Diretor da DGOM, Contra-
Almirante (IM) Alexandre Augusto Lopes VILLELA de MORAES, e do 
Diretor da PAPEM, CMG (IM) FÁBIO Silva SOUZA. 
Na ocasião, foram abordados os seguintes temas: o Alinhamento do 
Planejamento Orçamentário ao Plano Estratégico da Marinha (PEM), 
Desenvolvimento de Sistemas Corporativos, Modernização do  
SIPLAD e do SISPAG2, Gestão de Custos e Processos, Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA),  
Desembolso de recursos financeiros de Emendas Parlamentares, Ameaças Cibernéticas, Aspectos tributários nos Modelos de Negócio 
de aquisição de meios envolvendo a EMGEPRON, Sistemas e ferramentas para levantamento do custo das etapas do ciclo de vida do 
Submarino Convencional com Propulsão Nuclear (SN-BR), Segurança Orgânica (Áreas e Instalações) e Avaliação de Processos e  
Procedimentos para Diminuição de Cargos nas TMFT. 

 VAP no Setor de Orçamento e Finanças  

No dia 16 de agosto, foi realizada uma Visita do Almirantado Programada (VAP), no Centro de  

Intendência da Marinha em Niterói, pelo Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra  

Marcelo Francisco CAMPOS, acompanhado do Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante 

Arthur Fernando BETTEGA Corrêa, do 

Diretor de Abastecimento da Marinha,  

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa 

dos  Santos, e do Chefe do  

E s t a d o - M a i o r  d a  E s q u a d r a ,  

Contra-Almirante Manoel Luiz Pavão 

BARROSO . 

 

Na ocasião, o Secretário-Geral da Marinha e comitiva conheceram as  

atuais e as futuras instalações do CeIMNi, assim como as atividades  

desenvolvidas pelo Centro de Intendência.  

Visita do Secretário-Geral da Marinha 
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No período de 8 a 16 de agosto, o Centro de Instrução e Adestramento  
Almirante Newton Braga (CIANB) foi submetido à Avaliação Externa pela 
Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM). 
A Avaliação Externa tem como propósito detalhar os procedimentos a  
serem adotados, no âmbito do Sistema de Ensino Naval (SEN), de modo a 
permitir que cada estabelecimento de ensino seja capaz de, a partir da 
identificação de seus pontos fortes e de suas fraquezas, traçar linhas de 
ação que conduzam à contínua melhoria da qualidade do ensino ministrado 
e, consequentemente, da capacitação oferecida ao pessoal da MB. 
O Diretor de Ensino da Marinha, Vice-Almirante Sergio Fernando de Amaral 
CHAVES Junior, visitou as instalações do CIANB e conduziu a reunião final 
onde foram apresentados os resultados obtidos, onde o CIANB obteve 978 

        pontos, mantendo o conceito “Excelente”.  

Diretoria de Ensino da Marinha realiza Avaliação Externa no CIANB  

No dia 18 de agosto, o CIANB realizou a cerimônia de encerramento 
do Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais (CAIO).  
A cerimônia, que contou com a presença do Diretor-Geral de  
Navegação, Almirante de Esquadra Wladmilson BORGES de Aguiar, foi 
presidida pelo Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante 
(IM) WAGNER Corrêa dos Santos, tendo sido formalizada com o ato 
de entrega de prêmios escolares, distintivos e diplomas aos  
Oficiais-Alunos concludentes do CAIO, turma 2022, itinerário  
formativo de Segundos-Tenentes.  

Cerimônia de encerramento do Curso de Aperfeiçoamento  
de Intendência para Oficiais (CAIO) Turma –2022 

Entre os dias 22 e 26 de agosto, três Aspirantes Intendentes do 4º Ano da 
Escola Naval realizaram estágio profissional nas dependências da         
Secretaria-Geral da Marinha. Durante o período, os militares puderam 
acompanhar as atividades orçamentárias e financeiras, bem como as  
tarefas de apoio à estruturação de novos modelos de negócio  
desempenhadas pela Coordenadoria do Orçamento da Marinha (COrM), 
tendo a oportunidade de complementar, de forma prática, os  
conhecimentos obtidos em sala de aula. 
Os Aspirantes tiveram, ainda, a oportunidade de conhecer instituições  
congêneres, como: a Assessoria Especial de Orçamento e Finanças (EB); a 
Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica e a 5ª Subchefia do  

Estado-Maior da Aeronáutica; a Divisão de Orçamento do Departamento de Planeamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Defesa; 
e a Subchefia de Orçamento e Plano Diretor do Estado-Maior da Armada. 

Aspirantes da Escola Naval realizam Estágio Profissional na Secretaria-Geral da Marinha 
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Aspirantes da Escola Naval visitam o CASLODE 

No dia 21 de julho, com a finalidade de cumprir as Atividades de 
“Prática Profissional Naval - PPN”, previstas no Programa de Ensino 
da Escola Naval (PROENS), um grupo de Aspirantes Intendentes  
realizou uma visita às instalações do Centro de Apoio a Sistemas 
Logísticos de Defesa (CASLODE). 

O Diretor do CASLODE, Vice-Almirante (IM) Marcus VINICIUS Lima de 
Souza, proferiu uma palestra sobre a missão do Centro, assim  
como as principais tarefas desempenhadas e o importante papel no 
desenvolvimento da atividade de Catalogação no País.  
Em complemento, houve uma visitação às instalações de atividades 
fim, com informações sobre a Gestão do Ciclo de Vida. 

Inspeção Administrativo-Militar na Diretoria de Finanças da Marinha  

No período de 25 a 28 de julho, o Secretário-Geral da Marinha,  
Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, realizou a  
Inspeção Administrativo-Militar (IAM) na Diretoria de Finanças da  
Marinha (DFM). A IAM é realizada pelo Comando Imediatamente  
Superior (ComImSup), com o propósito de avaliar a eficiência  
administrativa e verificar os aspectos de apresentação geral do  
pessoal e do material na Organização Militar (OM). 

Na palestra inicial, o Diretor da DFM, VA (IM) Artur OLAVO Ferreira,  
apresentou as principais atividades desempenhadas pela DFM e 
destacou a importância dessa Inspeção para que a OM sempre 
permaneça em busca da excelência de suas atividades  
administrativas. 
Na visita, o Secretário-Geral da Marinha verificou os aspectos de 
apresentação geral do pessoal e material e avaliou a eficiência e 
eficácia das ações organizacionais realizadas pela DFM, elogiando o elevado grau de capacitação dos militares, pelo  
comprometimento e qualidade do trabalho desempenhado, e principalmente, o apuro do uniforme apresentado durante a Mostra de 
Pessoal. 
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No dia 16 de agosto, o Secretário-Geral da Marinha, Almirante de  
Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, acompanhado do Diretor de 
Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos 
Santos e do Diretor do Centro de Controle de Inventário da Marinha, 
Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, realizou uma visita ao 
CASLODE. 
 
 
 
 
 
 

O Alte-Esq CAMPOS e comitiva percorreram as instalações, onde  
foram apresentados “in loco” o Sistema de Catalogação Brasileiro 
(SISCAT-BR), atuando junto ao Sistema OTAN de Catalogação (SOC), 
bem como o Catálogo de Empresas e Itens de Interesse de Defesa 
(CEID), em fomento à Base Industrial de Defesa (BID) Nacional. Além 
disso, foi realizada uma palestra pelo Diretor do CASLODE, Vice-Almirante (IM) Marcus VINICIUS Lima de Souza, ao Secretário-Geral da 
Marinha, explanando sobre os principais assuntos em andamento, com destaque nas áreas de Catalogação, Conformidade Documental 
da BID e Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa. 

Visita do Secretário-Geral da Marinha  

CeIMMa realiza apoio logístico à Comissão BRACOLPER NAVAL 2022 

No período de 7 de julho a 10 de agosto, o Centro de Intendência da Marinha em 
Manaus (CeIMMa) realizou o apoio logístico aos meios empregados na  
BRACOLPER NAVAL 2022. Participaram da comissão os Navios-Patrulha Fluvial 
Raposo Tavares e Rondônia e o Navio de Assistência Hospitalar Oswaldo Cruz, 
subordinados ao Comando da Flotilha do Amazonas, e uma aeronave UH-12 do  
1º Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral do Noroeste,  
compondo o Grupo-Tarefa do 
Comando do 9º Distrito Naval. 
Na preparação para a comissão, 
os navios foram abastecidos com 

7,3 toneladas de gêneros alimentícios; 1,2 toneladas de medicamentos; 105 mil  
litros de combustíveis; material de CAv; pavilhões e bandeiras; material de rancho e 
roupa de cama. Foi, também, realizado o Tráfego de Carga de materiais do Sistema de 
Abastecimento da Marinha (SAbM) e outros em apoio à Capitania Fluvial de Tabatinga. 
Além disso, a fim de prover o Apoio Logístico Móvel, o CeIMMa realizou o exercício do 
P3SAM, com o embarque de sobressalentes dos meios e adestramentos sobre o SAbM. 
Essas ações ilustram os constantes esforços visando ao aprimoramento das atividades 
realizadas e à ampliação da capacidade de atendimento às Organizações Militares  
Apoiadas, com foco no Setor Operativo. 



Comissão Naval Brasileira em Washington recebe a Certificação ISO 9001:2015 
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Evento de Cadeia de Suprimentos  

No dia 20 de julho, diversas OM participaram do evento “Elevate Supply 
Chain”, cujo foco é debater e apresentar inovações, tendências e casos 
de sucesso de grandes empresas na área de logística. 
 
Na ocasião, foram apresentadas palestras por executivos do ramo  
abordando soluções para a cadeia de suprimentos que vão do software ao 
hardware, passando por automação e integração de processos. Durante o 
evento, foi possível trocar experiências e vivenciar momentos de  
networking com profissionais do segmento, as quais contribuem com a 
melhoria e otimização de processos da Marinha do Brasil. 

No dia 27 de julho, a Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) recebeu 
a Certificação Internacional na Norma NBR ISO 9001:2015 para a atividade fim. A 
CNBW, nos dias 21 e 22 de junho, foi submetida a uma Auditoria no  
Departamento de Obtenção, com o intuito de aferir o sistema de gestão da  
qualidade vigente, no tocante à obtenção no exterior, a fim de obter a referida 
Certificação. 
A certificação na Norma NBR ISO 9001, concedida pela BSI Group America Inc., 
entidade acreditada pela "American National Standards Institute” (ANSI) -  
National Accreditation Board (ANAB), o maior organismo de acreditação na  
América do Norte, tem validade de três anos. Esse Certificado dos sistemas de 
gestão representa o reconhecimento da qualidade no relacionamento com os 
stakeholders, padronização, conformidade com os requisitos regulamentares, 
busca pela excelência operacional, economia e engajamento da Tripulação,  
conferindo benefícios em prol do SAbM e das Organizações Militares  
solicitantes. 

66° Aniversário do Centro de Munição da Marinha  

No dia 22 de agosto, foi comemorado o 66º aniversário do CMM. Na cerimônia 
militar foi realizada a premiação de Militares e Servidor Civil Padrão, além do 
Prêmio Inovação, oferecidos aos profissionais que se destacaram em suas  
funções e participaram do desenvolvimento de novas atividades que otimizaram 
algum de seus processos. 
Marcado por uma trajetória de 
conquistas e superações, o CMM 
ao longo desses anos, tem  
buscado sempre se aperfeiçoar. 
E o último ano não foi diferente. 

A despeito de todas as barreiras impostas, fruto da abnegação e criatividade de seus 
militares e servidores civis, o CMM se reinventou em sua logística operacional.  
Conseguiu, assim, manter o fluxo contínuo do abastecimento das munições aos meios 
navais, aeronavais e de fuzileiros navais, além às OM de apoio, mantendo aceso o fogo 
sagrado demonstrado, em sua trajetória, por todos aqueles que por ele passaram. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 28 de julho, o Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de 
Esquadra José Augusto Vieira da CUNHA de Menezes, o Diretor de Gestão 
de Programas da Marinha, Vice-Almirante Amaury CALHEIROS Boite Junior 
e o Contra-Almirante IVAN TAVEIRA Martins realizaram uma visita ao  
CASLODE com o propósito de conhecer suas instalações e  
acompanhar a execução de atividades desenvolvidas pelo Centro. 
In ic ia lmente ,  a  comit iva  
percorreu as instalações, onde 
foram apresentados o Sistema 
de Catalogação Brasileiro 
(SISCAT-BR) atuando junto ao 

Sistema OTAN de Catalogação (SOC), bem como o Catálogo de Empresas e Itens de interesse 
de Defesa (CEID). Foram apresentados os principais assuntos em andamento, com destaque 
nas áreas de Catalogação, Conformidade Documental da Base Industrial de Defesa e Gestão do 
Ciclo de Vida. A visita permitiu que o Setor do Material da MB pudesse conhecer as atividades do CASLODE e perceber a  
complementariedade das duas missões, tanto na catalogação de itens como na Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa. 

No dia 14 de julho, o Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) 
ministrou uma palestra sobre a sistemática de fornecimento de  
uniformes aos Oficiais-Alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO) do 
Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW). O objetivo foi divulgar 
os benefícios da aquisição de itens de fardamento por meio do Sistema de 
Abastecimento da Marinha (SAbM). 
Na ocasião, foram apresentados aos Alunos da Turma de 2022 aspectos 
afetos à aquisição de espadas e de uniformes sob medida, além das  
vantagens oferecidas pelo SAbM, tais como preços atrativos e condições 
facilitadas de pagamento. 

No dia 29 de julho, o Complexo Naval de Abastecimento (CNAb) recebeu a 
visita dos Aspirantes da FAB, integrantes da primeira turma do Curso 
Prático de Aspirantes Intendentes (CPAINT), implementado como parte do 
ciclo pós-escolar da Academia da Força Área, aos moldes do Estágio  
Especial de Habilitação em Administração (EEHA) realizado pelos  
Guardas-Marinha (IM).   
Na ocasião, foi ministrada palestra sobre as principais atividades  
realizadas pelo CCIM. Após, os Aspirantes puderam visitar as instalações 
do Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepSIMRJ), do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) e do Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da 
Marinha (CDAM), onde puderam conhecer os sistemas logísticos empregados pelo Sistema da Abastecimento da Marinha (SAbM),  
visando contribuir para o aprestamento e pleno funcionamento dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. 



Aconteceu na Intendência 

De 11 a 22 de julho e de 8 a 19 de agosto, a unidade móvel do Centro 
de Distribuição de Uniformes do Comando do 1° Distrito Naval  
(CDU-1°DN) esteve presente na Base de Hidrografia da Marinha em 
Niterói (BHMN) e no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD),  
respectivamente. Nesses breves períodos, foram realizados 1.135 
atendimentos e       inau-
gurada a bandeira de 
faina do CDU, com seu 
m a s c o t e ,  o  l e ã o         
MUFARDA. 

 
O Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) dispõe, atualmente, de duas unidades móveis 
para a venda de uniformes, que propiciam um incremento nos níveis de serviço da cadeia  
logística de fardamento, além de maior conforto e comodidade aos militares de OM mais   
isoladas. 
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No dia 23 de agosto, uma comitiva do CeIMMa realizou uma Visita Técnica à  
2ª Companhia de Suprimento, unidade do Exército Brasileiro, subordinada ao  
12º Batalhão de Suprimento. A comitiva do CeIMMa foi recepcionada pelo  
Comandante da 2ª CiaSup que fez uma apresentação da unidade, percorrendo as 
instalações. 
Durante a visita foram tratados  
assuntos atinentes ao Destacamento 
da Marinha na 2ª CiaSup, atualmente, 
c o m p o s t o  p o r  4  m i l i t a r e s  
especializados. Na ocasião foi  

mencionado pelo Comandante da Cia o ganho de produtividade com a atuação conjunta de  
militares da Marinha e do Exército, ratificando a importância do Destacamento, como  
relevante exemplo de interoperabilidade entre as Forças. 

O CIANB realizou, nos dias 10 e 11 de agosto, o II Seminário Acadêmico de       
Intendência. O evento faz parte das atividades relacionadas à Gestão do       
Conhecimento no Setor Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e tem como        
propósito promover uma maior sinergia entre as organizações participantes,     
contribuindo para a ampliação das capacidades operativas, operacionais e   
cognitivas da MB. 
A segunda Edição do Seminário contou com palestras proferidas pelos Oficiais 
que concluíram cursos de pós-graduação em áreas de conhecimento de       
interesse do Setor SGM, cujos trabalhos foram selecionados com o concurso 
das Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT). 



Aconteceu na Intendência 
Nos dias 9 e 10 de agosto, os Oficiais-Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de 
Intendência para Oficiais (CAIO) e do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de 
Intendência para Oficiais (C-ApA-IM) 2022 realizaram visitas a bordo do  
Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, o “Dragão da Esquadra”.  
O intuito das visitas foi contribuir para o amadurecimento e  
a m p l i a ç ã o  d o  
c onhe c ime n to  dos  
Oficiais-Alunos sobre as 
atividades desenvolvidas 
pelos Oficiais do Corpo 
de Intendentes da     
Marinha (CIM) a bordo 

dos navios da Esquadra e contribuir para as futuras escolhas de SDP que farão 
ao término dos cursos de carreira. 
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No dia 21 de julho, o Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro 
(COMRJ) recebeu 28 Aspirantes IM da turma do 4º ano da Escola Naval. 
Os Aspirantes assistiram uma palestra acerca dos projetos COMRJ-BI e 
COMRJ-ROBOT e acompanharam as atividades atinentes ao Centro de 
Obtenção como: acompanhamento da sessão pública de um Pregão  
Eletrônico, ações de diligenciamento de aquisição junto às empresas,  
execução de processo administrativo e realização de liquidação e  
pagamento junto ao SIAFI. Os Aspirantes ainda tiveram a oportunidade de 
discutir dois estudos de caso, sobre Reequilíbrio de Preço e  
Inadimplemento Contratual. 
Decorridas essas atividades, os Aspirantes avaliaram a visita como  
positiva quanto à compreensão sobre o papel do COMRJ no Sistema de 

Abastecimento da Marinha e o quanto essa prática profissional naval acrescentou aos seus conhecimentos. 

No dia 15 de agosto, o COMRJ recebeu o Secretário-Geral da Marinha, 
Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, com o propósito de 
apresentar o andamento da implantação de dois projetos estratégicos 
para o Centro, inseridos no contexto da Logística 4.0, de melhorias dos 
processos logísticos por meio da utilização de tecnologias emergentes. 
 Na ocasião, o COMRJ teve a oportunidade de mostrar os dashboards 
criados no âmbito do projeto COMRJ BI (Business Intelligence), que tem 
permitido a agregação de dados dispersos em informações úteis ao  
processo decisório, produzindo uma gestão mais eficiente dos  
macroprocessos executados na OM. De forma semelhante, foi  
demonstrada a utilização de bots, no contexto do projeto COMRJ-ROBOT 
(robô da Obtenção), na execução de tarefas repetitivas e pré-definidas 

como o envio automatizado de e-mails aos fornecedores, avisando da proximidade do encerramento de prazos de entrega contratuais. 



No período de 28 de julho a 10 de agosto, o Serviço de Assistência Social da 
Marinha (SASM) acompanhou a faina de abastecimento do Posto            
Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT) à bordo do Navio-Patrulha    
Oceânico “APA” (NPaOc Apa). A ação faz parte de uma das fases de    
acompanhamento dos militares destacados pelo Programa de Atendimento 
em Missões, que tem como objetivo preparar e apoiar o militar ou servidor 
civil e seus familiares para o período de afastamento na missão. Uma das 
modalidades de atuação é o “NAS Itinerante”, com ação da equipe técnica 
in loco nas missões. O trabalho teve o propósito de identificar e trabalhar 
os aspectos sociais, psicológicos e jurídicos que pudessem afetar         
negativamente o  desempenho do militar ou servidor civil na missão. 
Na ocasião, foram promovidas palestras para a tripulação do NPaOc Apa e 
do POIT, militares destacados e pesquisadores civis. Foram abordados  

temas como Gerenciamento e Controle do Estresse, divulgação da Assistência Social da Marinha e os serviços prestados pelo SASM. 
Foram realizados, também, atendimentos individuais à bordo e entrega de cartilha sobre prevenção ao suicídio. 

Aconteceu na Intendência 
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O SASM realizou, no dia 4 de agosto, palestra sobre Gerenciamento e 
Controle do Estresse para os alunos do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Intendência e Oficiais do CIANB. A palestra faz parte das 
ações de prevenção do Programa Qualidade de Vida e teve como       
objetivo destacar os principais aspectos relacionados aos fatores de 
risco, proteção e estratégias de intervenção.  

Em alusão à campanha “Agosto Lilás”, o SASM realizou, no dia 11 de  
agosto, palestra sobre prevenção à violência doméstica, essa ação faz 
parte do Programa Qualidade de Vida executado pelo SASM. A atividade 
teve como palestrante a Tenente-Coronel Cláudia Moraes, da Polícia  
Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), que atualmente é sub-chefe 
do Escritório de Programas de Prevenção da PMERJ, coordena a       
Patrulha Maria da Penha e  integra o Fórum Permanente de Violência 
Doméstica e de Gênero da Escola de Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Durante a palestra, foram apresentados os marcos legais relacionados 
à violência doméstica, a estrutura da Patrulha Maria da Penha, a        
atuação da PMERJ nesses casos, dados estatísticos e, foi ampliado o     

        conhecimento acerca das questões que envolvem a violência doméstica. 
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No período de 08 a 11 de agosto foi realizado, no auditório da PAPEM, o 
estágio tipo in company de Fiscalização de Contratos de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (TIC), feito em parceria com o CIANB. O     
curso engloba temas como planejamento da contratação de serviços de 
TIC, agentes de fiscalização e gestão contratual, acréscimos e           
supressões contratuais, prorrogação de prazos e responsabilidades de 
fiscais e gestores. 

O Estágio foi idealizado, devido a gama e a complexidade dos contratos 
de TI que fazem parte do suporte ao SISPAG e teve participação de    
militares do Departamento de Informática da PAPEM, do Centro de    
Análise de Sistemas Navais (CASNAV) e da Diretoria de Comunicações e 
Tecnologia da informação da Marinha (DCTIM). 

 

A Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) recebeu, no dia 6 de julho, a visita do Chefe do 
Centro de Pagamento do EB, General de Brigada Othilio FRAGA NETO e do Diretor do          
Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da FAB, Brigadeiro Alcides ROBERTO NUNES. A visita 
teve como objetivo a realização de um intercâmbio de informações nas áreas de Pagamento 
de Pessoal, Direitos Remuneratórios, Sistema de Proteção Social das FFAA e Consignações 
Financeiras. 

No dia 16 de agosto, o SASM realizou palestra online com o tema “Autismo, e agora?”. A ação foi promovida pela equipe do Programa de 
Atendimento Especial (PAE), executado pelo SASM, e faz parte do projeto “Cuidando de Quem Cuida”. 

Na palestra, a Drª Gabriela Benevides Monteiro, advogada, atuante na área de Direito da Família e especialista na temática sobre a   
Pessoa com Deficiência, abordou diversos assuntos relevantes para os usuários do PAE, como os dados estatístico acerca do           
diagnóstico do Transtorno de Espectro Autista (TEA), os marcos legais, a importância da inclusão, do acolhimento, do suporte familiar e 
do tratamento com profissionais especializados em equipe multidisciplinar. Além disso, apresentou reflexões sobre o controle dos    
sintomas, orientações sobre curatela, escolaridade e o papel das escolas e a importância da convivência comunitária. 



Nos meses de julho e agosto, o CeIMNa prestou apoios logísticos à     
Fragata União (FUnião), ao Submarino Tikuna (STikuna), ao Navio Veleiro 
Cisne Branco (NVeCisneBranco) e ao Navio Hidroceanográfico Cruzeiro 
do Sul (NHoCSul). 
 Foram realizados abastecimentos de gêneros secos e           
frigorificados e de CLG. Assim, o CeIM contribuiu com a prontidão       
operativa desses meios em trânsito na área de jurisdição do Com3ºDN. 

Aconteceu na Intendência 
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No dia 24 de agosto, o CeIMNa recebeu a visita do Secretário-Geral da 
Marinha, o Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS. 
Na ocasião também ocorreu a reinauguração do Posto de Distribuição 
de Uniformes (PDU), após processo de modernização, para melhor 
atender os usuários na área de jurisdição do Comando do 3º Distrito 
Naval. 
 
 

No dia 17 de agosto, o Centro de Intendência da Marinha em Natal 
(CeIMNa) realizou apoio logístico para a entrega de água dos Rios Paraíba 
(PB), Capibaribe (PE), Jaguaribe (CE) e Piranhas-Açu (RN) ao Com8ºDN, 
em apoio ao projeto “Águas dos Rios”. 
O referido apoio foi realizado com o propósito de reinaugurar o Museu do 
Ipiranga, em São Paulo, que terá amostras dos principais rios do         
território nacional. 
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No dia 16 de agosto, a Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 
(DGOM) realizou, por videoconferência, a palestra “Orçamento Público, 
Plano Diretor e Sistema de Acompanhamento do Plano Diretor (SIPLAD)”, 
tendo como público-alvo os Comandantes e Diretores das Organizações 
Militares (OM) da MB. 

A abordagem foi direcionada ao esclarecimento das ferramentas         
disponíveis no SIPLAD destinadas a apoiar a execução dos recursos   
orçamentários.  Com o propósito de contribuir para a capacitação da 
força de trabalho em toda a MB, a DGOM pretende ministrar, até o final 

deste ano, outras palestras para os demais elementos componentes da estrutura funcional do Sistema do Plano Diretor. 

Durante o período de 08 a 11 de agosto, foi ministrado no CMM, treinamento 
sobre a norma NBR ABNT ISO/IEC 17025, pelo consultor técnico, nas áreas 
de qualidade e metrologia, Alex Pablo Ferreira Barbosa. 
Foram abordados os aspectos gerais da referida norma, a qual apresenta 
os requisitos para padronização dos procedimentos em laboratórios de 
ensaio e calibração. O curso está inserido nas atividades inerentes ao  
processo de acreditação do laboratório do CMM, pela Coordenação Geral 
de Acreditação do INMETRO (CGCRE). A fim de ampliar os conhecimentos 
sobre o tema, e compartilhar as tarefas afetas, o treinamento contou com 
a presença de militares de outras OM, além do CMM, que também possuem 
laboratórios, como o Depósito de Combustíveis da Marinha (DepCMRJ) e o 
Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 
(DepSIMRJ). 

Entre os dias 31 de julho a 07 de agosto,  
militares do Centro de Munição da Marinha 
(CMM) participaram da Operação Formosa - 
2022, com o intuito de apoiar as atividades 
relativas à desativação de artefatos explosi-
vos conduzidas pelo Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav).   
A presença de militares do CMM foi de suma 
importância para proporcionar a troca de 
conhecimentos e experiências na área de 
desativação de munições. Ressalta-se que a 

participação é inédita na Operação, fruto de um trabalho intenso deste Centro, no que tange ao 
desfazimento de Munições, visando ao cumprimento do seus ciclos logísticos, por meio de suas 
desmilitarizações. 



No dia 02 de agosto, militares do CMM visitaram o Parque de Material 
Bélico da Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAMB-RJ). A comitiva,         
composta por Oficiais e Praças pertencentes ao Departamento de   
Abastecimento do CMM, teve a oportunidade de conhecer todas as     
atividades desenvolvidas pelo PAMB-RJ. Foram apresentados a cadeia 
logística de material bélico empregada pela Força Aérea Brasileira 
(FAB), por meio de visitas às seções responsáveis, às oficinas, aos paióis 
de armazenagem de munição e aos laboratórios. 
A visita contribuiu para aprimorar os processos de controle,              
armazenagem e desfazimento de munições, impelida pela troca de     
conhecimentos, além de unir esforços em busca da interoperabilidade 
logística entre as Forças, no que tange ao material de Símbolo de         

        Jurisdição “J”. 
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O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) recebeu, no 
dia 28 de julho, uma visita dos alunos do Curso de Administração de 
Inativos e Pensionistas do Exército, da Escola de Instrução                
Especializada do Exército Brasileiro (EB). O propósito da visita foi     
conhecer a estrutura de atendimento e processos de trabalho do SVPM. 
A comitiva foi composta por dois instrutores e 29 alunos, contendo  
Oficiais e Praças. Além de conhecer setores importantes da              
Organização Militar (OM), tais como: Departamento de Proventos e   
Pensões, Departamento de Informática, o Arquivo Técnico, o             
Teleatendimento e as áreas de atendimento ao público, os alunos     
puderam conhecer ainda mais o SVPM, ao assistirem a uma palestra, 
ministrada pelo Assessor de Gestão, o CMG (RM1-FN) Miranda, que apresentou um panorama geral, disponibilizando números             
estatísticos e abordando os principais feitos e desafios da OM. A troca de experiências entre as duas Forças tem sido algo recorrente e 
é considerada de extrema importância para a melhoria dos processos, além de contribuir para estreitar ainda mais os laços históricos. 

No dia 28 de julho, o CMM recebeu a visita dos alunos do Curso de  
Formação e Graduação de Sargentos de Material Bélico – Manutenção 
de Armamento da Escola de Sargentos de Logística (ES S Log), do 
Exército Brasileiro (EB). 
 
Na oportunidade, os militares do EB conheceram os paióis de          
armazenagem de munição, observaram os cuidados relativos ao    
manuseio e à guarda deste tipo de material, bem como algumas     
peculiaridades   relativas aos procedimentos empregados pela MB. O 
evento constituiu mais uma oportunidade para a troca de                
conhecimentos e  estreitamento das relações entre as duas Forças. 
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No dia 11 de agosto ocorreu, no Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em 
São Paulo (CeITMSP), a palestra “Marco Regulatório de Ciência Tecnologia e      
Inovação (CT&I)”, com a participação do Contra-Almirante (IM) SERGIO RICARDO 
Marchado, da AMAZUL, do Contra-Almirante (RM1-IM) ANTONIO BERNARDO Ferreira, 
do CTMSP e representantes de diversas OM da área de São Paulo. 
A palestra foi ministrada pela Procuradora Federal da Advocacia-Geral da União 
(AGU), integrante da Câmara Permanente de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Procuradoria-Geral Federal, Dra. Diana Guimaraes Azin, que   apresentou o novo 
arcabouço jurídico, instrumentos de concretude e aspectos relevantes do Marco 
Regulatório de CT&I. 

No dia 17 de agosto, o Consultor Jurídico da União no Estado de  São Paulo, Dr. Luiz    
Carlos de Freitas acompanhado pelo Sr. Gustavo Scalco Isquierdo da CJU/SP, participou 
do primeiro almoço oferecido pela  empresa vencedora do pregão para fornecimento de 
refeições na área do CTMSP. 
 
A CJU/SP ofereceu apoio jurídico e esclarecimentos ao CeITMSP para que o processo 
fosse homologado, atendendo as necessidades do CTMSP e OM subordinadas.             
Participaram do almoço o Diretor do CTMSP, Vice-Almirante (EN) GUILHERME Dionizio 
Aves,Titulares de OM e demais convidados. 



(21) 99660-2156 

Faça parte da lista de transmissão do 
“Intendência em foco” e fique por dentro do que 

está acontecendo na Intendência da Marinha. 

Datas comemorativas: 
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Data móvel - Dia Marítimo Mundial (última quinta-feira do mês) 

01SET — Aniversário do Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ) 

07SET — Dia da Independência 

25SET — Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) 

28SET — Dia do Hidrógrafo  

29SET — Aniversário do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) 

30SET — Dia dos Capelães da Marinha  

Faltam menos de 6 meses para o nosso Tradicional Coquetel de Confraternização e 60% dos convites já foram vendidos. 
 

Dia 4 de março de 2023 (Sábado) 
Horário: 20h 
Local: Clube Naval Piraquê, Av. Borges de Medeiros, 2.364 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-003 
Traje: Uniforme 5.5 ou correspondente / Passeio completo 
 

Os convites podem ser adquiridos por desconto em Bilhete de Pagamento (BP) ou por depósito na conta da Associação Histórica e Cultural       
Almirante Gastão Motta (AAGM). Após o depósito, solicita-se o envio do comprovante por e-mail. 

Em caso de desconto em BP, solicitamos enviar um e-mail para corpodeintendentes@marinha.mil.br, conforme abaixo: 
 

Aniversário do CIM-2023, citando NIP - CPF – Posto – Nome – Nº de Convites e Nº de Parcelas. 

 
Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta 

CNPJ: 06.082.174/0001-27 
Banco do Brasil 
Agência: 2448-1 
Conta Corrente: 28614-1 
PIX – Chave CNPJ: 06.082.174/0001-27 

Os Associados da AAGM, que tiverem se associado até abril de 2022, terão direito a 1 (um) convite cortesia. Para solicitá-lo,  basta enviar um         
e-mail até 31 de outubro de 2022. 

Não fique de fora da nossa Confraternização e garanta logo o seu convite!!! 

Nº de Parcelas Data Limite para Adesão Período de Desconto (BP) Valor da Parcela 
(*) Custo unitário do 

convite 
4 30SET2022 OUT2022/JAN2023 R$ 57,00 R$ 228,00 
3 31OUT2022 NOV2022/JAN2023 R$ 79,00 R$ 237,00 
2 30NOV2022 DEZ2022/JAN2023 R$ 123,00 R$ 246,00 
1 20DEZ2022 JAN2023 R$ 255,00 R$ 255,00 

À Vista 
A partir de 
21DEZ2022 Depósito na conta da AAGM R$ 260,00 R$ 260,00 


