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Em 22 de junho, nas dependências da Secretaria-Geral da Marinha (SGM), 

foi realizada a 3ª reunião da Comissão Técnica de Gestão Orçamentária e  

Financeira (CTGOF) do Ministério da Defesa (MD), conduzida pelo              

Sr. Augusto César de Carvalho Fonsêca, Diretor do Departamento de  

Planejamento, Orçamento e Finanças daquele Ministério, com a  

participação do Gerente da Divisão de Orçamento do MD e dos Oficiais 

Generais representantes da SGM, da Secretaria de Economia e Finanças 

do Exército (SEF), da Secretaria de Economia, Finanças e Administração da 

Aeronáutica (SEFA) e do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA). 

Na ocasião, foram aventadas ações com o intuito de ampliar o patamar  

orçamentário e otimizar o fluxo dos recursos financeiros das Forças para 

2021, além de definir estratégias de negociação a serem implementadas ao longo do processo de elaboração da Proposta  

Orçamentária para 2022, junto à equipe econômica do Governo Federal. 

A referida Comissão, criada em 11 de maio do corrente ano, tem por objetivo discutir as demandas orçamentárias e financeiras no  

âmbito do Ministério da Defesa, bem como avaliar riscos, impactos e prioridades, na busca por soluções holísticas e sinérgicas de 

interesse do Ministério e dos Comandos de Forças. 

Secretaria-Geral da Marinha sedia a 3ª reunião da  Comissão Técnica de Gestão 

Orçamentária e Financeira do Ministério da Defesa 

Cerimônia de Encerramento do Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais 2021 

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) concluiu, em 23 de junho, o Curso de  

Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais (CAIO), itinerário formativo de Segundos-Tenentes, o qual teve a duração  

de 16 semanas. 

A cerimônia de encerramento do curso e entrega de diplomas, distintivos e prêmios escolares foi presidida pelo Secretário-Geral 

da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, que, ao final da cerimônia, proferiu algumas palavras aos 44     

Oficiais-alunos concludentes do CAIO. 
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Comissão Naval Brasileira na Europa apoia a Operação “Grande Muralha” 

No mês de junho, a Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE), sob a orientação da  

Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), em esforço conjunto com o Centro de  

Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) e o Laboratório Farmacêutico da 

Marinha (LFM), adquiriu e forneceu 83.350 ampolas do medicamento “Atracurium  

Besilate” para apoiar as organizações militares do Sistema de Saúde da Marinha (SSM),  

no tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19. 

Com foco no nosso lema “Em mares distantes, sempre a serviço do Brasil” materializa-se 

assim, nossa contribuição com a Operação “Grande Muralha” no combate à pandemia do 

Coronavírus, bem como nosso engajamento em prol do Sistema de Abastecimento da  

Marinha (SAbM) e da Família Naval. 

Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha agiliza  

liberação de medicamento do “Kit Intubação” 

O Centro de Distribuição e Operações          

Aduaneiras da Marinha (CDAM) realizou             

o desembaraço aduaneiro e o transporte,       

no mesmo dia de sua chegada ao país,            

em 19 de junho, dos 11 paletes com caixas         

d o  m e d i c a m e n t o  “ A t r a c u r i u m  

Besilate” até as instalações do Depósito de  

Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepMSMRJ), onde o mesmo ficará armazenado. 

Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha realiza 

transporte de material em apoio à Operação “Acolhida” 

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), 

sob a coordenação do Centro de Controle de Inventário da Marinha 

(CCIM), iniciou, em 21 de junho, o transporte de 848 beliches, doados 

pela Agência da Organização das Nações Unidas para Refugiados

(ACNUR), do Rio de Janeiro-RJ para Manaus-AM, em apoio à Operação 

“Acolhida”, criada em 2018 para receber os migrantes e refugiados 

venezuelanos que cruzavam as fronteiras com o Brasil. 

Quatro contêineres de 40 pés foram utilizados no transporte, 

realizado por meio de contrato de cabotagem mantido por este      

Centro. Esse modal, além da economia de recurso, propicia à Marinha 

ampliar a expertise nessa modalidade, aumentando a flexibilidade e a 

capacidade logística do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM). 
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Centro de Intendência da Marinha em Manaus presta apoio logístico à Operação “Acolhida” 

No mês de junho, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) e o Centro de  

Controle de Inventário da Marinha (CCIM), realizaram em conjunto, apoio logístico na  

distribuição e fornecimento de combustíveis à Operação “Acolhida” nas cidades de  

Manaus-AM e Boa Vista-RR. O apoio prestado permitiu o pronto ressuprimento do nível de 

estoque da Base da Operação “Acolhida” em Boa Vista-RR, com o fornecimento de 2.500  

litros de gasolina e de 10 mil litros de óleo diesel, além do atendimento da Base da  

Operação “Acolhida” em Manaus-AM pelo Posto de Combustível do CeIMMa. 

Essa ação demonstra a prontidão do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) na área 

de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) e ilustra a interoperabilidade das  

Forças Armadas na região amazônica. O CeIMMa segue fazendo jus ao seu lema: “Apoiando com competência e efetividade na  

Amazônia!”. 

“Educação financeira é o melhor caminho para uma vida organizada e feliz !” 

A Marinha do Brasil (MB), visando o bem-estar social dos seus militares ativos e  

veteranos, pensionistas e servidores civis, vem trabalhando no sentido de priorizar e 

incorporar a educação financeira no cotidiano da Família Naval. Falar de educação  

financeira não significa apenas saber economizar os recursos provenientes do seu  

pagamento mensal, por exemplo, mas sim, criar práticas salutares que traduzam em 

qualidade de vida, no intuito de equilibrar gastos desnecessários, não somente com o 

objetivo de manter tranquilidade no presente, mas, principalmente, para preparar um 

futuro estável e feliz. 

Nesse sentido, a Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), com o incentivo da  

Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), vem desenvolvendo ações correlatas ao tema, tais como: elaboração de novas telas do 

E-CONSIG, que conduzem o usuário a obter melhores taxas; maior divulgação do Leilão Reverso, visando oportunizar aos  

consignados a obtenção de taxas ainda mais convidativas; criação de vídeos tutoriais; e, mais recentemente, a apresentação de 

uma nova versão do E-CONSIG (link: www.papem.econsigmb.com.br/mb), com o propósito de facilitar o acesso ao seu conteúdo, 

deixando a sua navegação mais simples, ágil e objetiva. Destaca-se, também, a criação de um vídeo específico sobre educação 

financeira (link: www.marinha.mil.br/papem/node/163), com o apoio da Secretaria-Geral da Marinha (SGM), mostrando a  

evolução do mundo moderno, onde a importância de acompanhar e compartilhar informações sobre esse tema é de suma  

importância para melhorar o controle de gastos e receitas, propiciando aos nossos militares, pensionistas e servidores civis  

atingirem metas e realizarem sonhos, pois a saúde financeira faz parte de um planejamento de vida. 

 Programa “CeIMLa na Medida Certa”  

O Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) realizou em junho o Programa 

“CeIMLa na Medida Certa”. A iniciativa foi pensada com o fito de manter a higidez física do 

pessoal, além de proporcionar um aumento na qualidade de vida da tripulação,  

incluindo divulgação de hábitos mais saudáveis e incentivo à prática do Treinamento Físico 

Militar (TFM).  

O programa consiste em treinos semanais que foram elaborados com a ajuda de  

profissionais da área de educação física. No período, ocorreram competições internas como 

corrida virtual e ciclismo virtual.  Além disso, houve o apoio de médicos do Hospital Naval de Ládario (HNLa), que realizaram o 

acompanhamento médico e nutricional dos participantes do programa.  O “CeIMLa na Medida Certa” foi iniciado em um momento 

oportuno, pois a atividade física, aliada a uma reeducação alimentar e a prática de hábitos mais saudáveis, ajuda a prevenir a  

COVID-19.  

http://www.papem.econsigmb.com.br/mb
http://www.marinha.mil.br/papem/node/163
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Projeto “COMRJ BI” (Business Intelligence) 

O Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), atento às inovações tecnológicas e em conformidade ao Plano de 

Direção Setorial da Secretaria-Geral Marinha (SGM), iniciou, no ano de 2021, o projeto COMRJ BI. O projeto tem por objetivo  

implementar uma solução de Business Intelligence  nesta Organização Militar (OM), em linha com as tendências do mercado     

corporativo no que se refere à importância e ao tratamento de dados disponíveis, sendo inicialmente implementado na gerência 

de material de saúde e atuando horizontalmente em todos os processos executados na OM. 

O conceito de BI é relevante nas instituições, na medida em que permite uma melhoria contínua do desempenho organizacional, 

por meio de uma gestão mais eficiente das informações, com reflexos diretos na confiabilidade, tempestividade e flexibilidade no 

tratamento de dados. Assim, como principais benefícios futuros esperados com a implantação dessa ferramenta no COMRJ,  

destacam-se a possibilidade de otimizações na cadeia de suprimentos e a tomada de decisões apoiadas em dados, ambas  

inseridas no contexto de melhorias oferecidas por tecnologias emergentes da denominada Logística 4.0. 

Distribuição de Uniformes Cinza (6.4) para os Cabos das Organizações Militares  

localizadas no norte do Estado do Rio de Janeiro 

No período de 14 a 17 de junho, o Centro de Intendência da  

Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) realizou a  

distribuição dos Uniformes Cinza para mais de 630 Cabos (CB) 

das Organizações Militares (OM) situadas nos Complexo  

Aeronaval de São Pedro da Aldeia e demais OM localizadas nos  

cinco municípios do norte do Estado do Rio de Janeiro,  

destacando-se a Agência da Capitania dos Portos em São João 

da Barra (AgSJBarra), localizada a aproximadamente 218 km de 

distância. 

A distribuição dos uniformes foram combinadas com outras fainas apoiadas pelo CeIMSPA, como o fornecimento de Combustíveis, 

Lubrificantes e Graxas, de maneira a reduzir os custos logísticos e otimizar recursos. Ademais, as OM foram divididas por dias e 

horários de maneira a cumprir os protocolos de prevenção à COVID-19. 
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Modernização do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro  

Em 2018 foram iniciados os  estudos para a contratação de um projeto de modernização do     

Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ), realizado pela empresa 

“Slidelog” sob gerência da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM). O referido projeto   

consistiu na realização de algumas mudanças, melhorias e automação da atividade logística do      

Depósito, dentre elas a utilização do WMS (Warehouse Management System), um sistema de     

gerenciamento de armazéns, instalado pela “Kway”. Em 26 de abril a “Slidelog” e a “Kway”       

realizaram a entrega definitiva daquilo que foi idealizado. 

Atualmente, o DepFMRJ atua integralmente com o WMS, que tem como objetivo principal a agilidade, otimização nas operações  

logísticas, minimização de erros humanos e controle mais eficiente de estoques, permitindo a automação dos processos de  

recebimento, estocagem e expedição. O que antes era feito manualmente, após a modernização é realizado com apoio do software,  o 

que permite um trabalho mais célere e eficaz. Hoje, na Marinha, apenas o DepFMRJ possui tal tecnologia, sendo um ponto de referência 

para pesquisas e estudos do Setor de Abastecimento. 

Centro de Intendência da Marinha em Manaus promove  

campanha de recolhimento de uniformes inservíveis 

O Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), com o intuito de promover ação 

de conscientização ambiental, de adequada destinação de itens de fardamento e de  

elevação da Segurança Orgânica das Organizações Militares da Marinha do Brasil,  

estimulou, através do BONO nº 225 de 1º de Março de 2021, o recolhimento de  

uniformes inservíveis. Com isso, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

(CeIMMa) promove tal campanha no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval 

(Com9ºDN), a qual simboliza o aprimoramento da cadeia logística de fardamento do 

Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) – em especial, de sua logística reversa. 

Com o objetivo de ampliar o engajamento e responsabilidade da Marinha do Brasil 

(MB) nas questões de cunho ambiental e de desenvolvimento sustentável, a campanha  

também contribui para a elevação da segurança orgânica da instituição ao retirar de 

circulação uniformes sensíveis, impossíveis de serem doados ou reaproveitados, por serem de uso restrito aos militares da  

Força. Os uniformes possíveis de serem restituídos são aqueles considerados de maior criticidade, componentes do grupo  

branco, bege, cinza, azul e camuflado, excetuando-se os itens cujas características sejam comuns e não careçam de cuidados no 

descarte como meias, camisas internas, shorts, calçados, etc. 

   Centro de Intendência da Marinha em Salvador disponibiliza versão 2.0 do Aplicativo “PDU Veloz” 

Em 28 de junho, o Centro de Intendência da Marinha em Salvador                              

(CeIMSa) disponibilizou aos militares da sua área jurisdicional o aplicativo “PDU VELOZ 

2.0”, versão modernizada da ferramenta vencedora em 2017 do Prêmio Inovação da     

Diretoria de Abastecimento da  Marinha (DAbM). 

Na busca por se adequar às melhores práticas mercadológicas e elevar o nível de serviço, 

essa nova versão, dentre os diversos aprimoramentos, garante maior segurança aos  

clientes, ao incorporar uma área restrita com a necessidade de login/senha e a  

possibilidade do uso de identificação biométrica, dependendo do aparelho celular utilizado; contempla um ambiente mais intuitivo, 

similar às plataformas de e-commerce das principais varejistas do mercado; e agrega comodidade ao cliente, na medida em que 

possui a possibilidade de delivery dos itens adquiridos, com cobertura em Aratu e Salvador. 

A ferramenta estará disponível na versão web pelo endereço https://app.vc/pdu_veloz_2.0, e, em breve, nas lojas virtuais Apple  

Store e Google Play Store. 

https://app.vc/pdu_veloz_2.0
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Serviço de Assistência Social da Marinha realiza lives de  

prevenção a comportamentos de risco e ao suicídio 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, no mês de junho,  

diversas atividades preventivas, abordando prevenção ao comportamento de risco para 

infecções sexualmente transmissíveis e ao uso de álcool e outras drogas, bem como 

uma capacitação de multiplicadores em prevenção ao suicídio. 

Em parceria com a Qualicorp e o Abrigo do 

Marinheiro, as lives “Das infecções  

sexualmente transmissíveis ao câncer: como 

se prevenir?” e “Prevenção ao abuso de álcool e outras drogas” abordaram os riscos e 

caminhos para prevenção nas duas temáticas. A capacitação de multiplicadores em  

prevenção em suicídio, por sua vez, teve como público os Elementos de Ligação das  

Organizações Militares apoiadas pelo SASM, bem como outros militares e servidores 

civis da ativa. A atividade contribuiu para capacitar os participantes com ferramentas para uma abordagem que contribui para 

redução dos casos de suicídio. 

Visita dos Oficiais-Alunos da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro 

Nos dias 23 e 24 de junho, o Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu a visita 

de 35 militares, dentre Instrutores, Oficiais-Alunos e Praças da Escola de  

Instrução Especializada (EsIE) do Exército Brasileiro (EB). 

O CMM, Organização Militar (OM) subordinada ao Centro de Controle de Inventário 

da Marinha (CCIM), tem como propósito contribuir para a consecução das  

atividades de abastecimento às Organizações Militares da Marinha. 

Durante a visita, os militares do EB realizaram um comparativo entre as munições 

utilizadas pela Marinha e pelo Exército, 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 Marinha do Brasil (MB).  

O evento constituiu mais uma oportunidade para a troca de conhecimentos e estreitamento das relações entre as duas Forças  

Singulares, tendo sido observados os protocolos vigentes de enfrentamento à COVID-19.  

P3SAM abastece Setor Operativo 

Buscando estabelecer a estrutura técnico-organizacional, no âmbito do Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM), que permita o abastecimento das Forças subordinadas ao Comando de Operações Navais (ComOpNav) 

com as classes de materiais necessárias ao aprestamento e à prontidão operativa, o Setor da Secretaria-Geral 

emprega desde 2010 o seu Plano de Prontidão Permanente do Sistema de Abastecimento da Marinha (P3SAM). 

Recentemente, duas equipes P3SAM foram ativadas nas comissões ADEREX-ANF/SUP 2021, de 20 a 30 de maio, 

e TORPEDEX (Lançamento de Armas), de 05 a 10 de junho, visando prestarem Apoio Logístico Móvel. Além do  

fornecimento de sobressalentes, o embarque destas equipes propiciou o incremento do nível de adestramento 

dos navios participantes, no que tange aos aspectos ligados ao abastecimento do meio, bem como a  

aproximação do Setor de Abastecimento com o Setor Operativo. 



Aconteceu na Intendência 

No dia 5 de julho, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir GARNIER Santos,  

recebeu em seu gabinete em Brasília o Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, Oficial 

Intendente mais antigo na ativa. 

A condução das relevantes atividades executadas pela Intendência, em prol da Marinha do 

Brasil, e a carreira dos Oficiais e Praças que trabalham no Setor, em áreas estratégicas   

como logística, orçamento público, administração, contabilidade, controle interno, economia,  

finanças e gestão do patrimônio imobiliário foram temas tratados no encontro. 

No dia 9 de junho, a Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) recebeu a 

visita do General de Divisão Intendente JOÃO ALBERTO Redondo Santana,  

6º Subchefe do Estado-Maior do Exército, e comitiva. Durante a recepção, foi  

ministrada uma apresentação sobre o Sistema do Plano Diretor da Marinha, com foco 

nas iniciativas de alinhamento entre os processos de planejamento orçamentário e 

estratégico da Força. 

A visita consistiu em uma oportunidade para a troca de experiências e informações, 

sendo útil para a captação de boas práticas que possam ser empregadas no  

aprimoramento de conceitos e procedimentos orçamentários, tendo como principal benefício a melhoria na  

gestão dos recursos públicos. 
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Foi realizado, no período de 15 a 18 de junho, na modalidade on-line, o Fórum de Acordos  

Administrativos, que contou com mais de 150 participantes por dia. 

Essa capacitação foi coordenada pelo Centro de Instrução e  

Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) e teve a  

participação de instrutores da Diretoria de Administração da  

Marinha (DAdM), do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de  

Janeiro (COMRJ) e do próprio CIANB. 

Tendo como base o Estágio de Fiscalização de Acordos Administrativos, o Fórum englobou um adestramento sobre “Comprasnet 

4.0 Contratos” e mesa diária de debates, durante as quais os participantes tiveram oportunidade de esclarecer dúvidas sobre 

situações concretas relacionadas a licitações e contratos. 

Foi realizada, no dia 16 de junho, a desinfecção do Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM) 

por militares da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ). 

  

O procedimento foi realizado em todos os compartimentos do EAGM contribuindo para o  

combate à propagação da COVID-19. 



Aconteceu na Intendência 
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No período de 24 a 27 de maio, como parte dos eventos de celebração do seu  

26° aniversário de criação, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa)  

promoveu a Semana da Intendência. Ocasião em que foram realizadas palestras com 

temas afetos à missão deste Centro de Intendência. Participaram militares do CeIMMa 

e das Organizações Militares Apoiadas (OMAp). 

A Semana contou com palestrantes do Centro de Controle Interno da Marinha 

(CCIMAR), da Consultoria Jurídica da União (CJU/AM), além de militares deste Centro.  

Na oportunidade, foram compartilhados conhecimentos e experiências acerca dos 

apoios prestados pelo CeIMMa. No total, foram realizadas 137 capacitações entre  

militares e servidores civis das OMAp da área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval (Com9°DN), parte presencial e parte 

on-line pela plataforma Webex. Foram tomadas todas as precauções demandadas para o enfrentamento da COVID-19. 

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) realizou, nos dias  

19 e 20 de maio, o I Seminário Acadêmico de Intendência, com a participação de palestrantes 

das Organizações Militares Orientadoras Técnicas (OMOT) do Setor da Secretaria-Geral da 

Marinha e Organizações Militares convidadas.  

O evento foi conduzido via plataforma Webex e 

teve o propósito de dar publicidade às pesquisas 

nas áreas de interesse do Setor, em nível de pós-graduação Stricto e Lato Sensu, 

realizadas por Oficiais Intendentes, em Instituições de Ensino Superior extra-Marinha 

do Brasil. O seminário contou com 280 participantes de 22 Organizações Militares, 

incluindo os Oficiais-alunos que estão cursando o Curso de Aperfeiçoamento       

Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM). 

Após a reestruturação do Laboratório do Depósito de Combustíveis da Marinha no  

Rio de Janeiro (DepCMRJ), que proporcionou a ampliação das instalações e a criação 

de áreas para recebimento e armazenamento de amostras, foi realizada a aquisição 

de 14 novos equipamentos, ao longo de 2020 e 2021. Este incremento no  

número de equipamentos possibilita a realização de todas as análises de controle de 

qualidade de querosene de aviação e diesel preconizadas na ENGENALMARINST 05-10E. 

Dessa forma, o DepCMRJ passou a realizar as análises, sem a necessidade de  

contratação de laboratórios externos, obtendo um controle de qualidade ainda maior 

sobre os Combustíveis, Lubrificantes e Graxas (CLG) armazenados e fornecidos pela 

Organização Militar (OM), diminuindo custos de manutenção dos meios e gerando economia de recursos para a Marinha do Brasil. 

A reestruturação do Laboratório do DepCMRJ e o aumento do número de análises de controle de qualidade evidenciam a busca do 

Depósito de Combustíveis em alcançar sempre patamares mais elevados, corroborando o seu lema: “Altiora Semper Petens”. 



Aconteceu na Intendência 
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No dia 12 de março, foi concluído o Inventário Global do Paiol de Medicamentos do  

Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa). 

O processo de contagem foi realizado durante 14 dias úteis e contou com a  

dedicação exclusiva de sete militares. Ao todo, foram inventariados 1.255 itens e  

medicamentos/materiais médico-hospitalares e odontológicos. Por meio desta 

rotina, foi possível verificar a acurácia e aumentar o nível de confiança nos  

sistemas de controle. 

O inventário foi o primeiro passo para a implantação de um sistema  

automatizado de gerenciamento e controle de estoque no Paiol de Medicamentos, 

o qual permitirá um grande salto de eficiência e qualidade na gestão de pedidos e fornecimento do Kit ASSHOP aos Navios. 

No dia 12 de junho, a alegria da Família Naval ficou por conta do “Circuito junino”  

composto de estações com brincadeiras que remontavam a um “arraiá” de festa  

junina. Durante as atividades, diversos brindes e muitos quitutes foram distribuídos 

aos participantes. O evento foi idealizado pelo Projeto Integração do Abrigo do  

Marinheiro com o apoio da Casa do Marinheiro.  

O evento foi realizado em conformidade com as normas e medidas sanitárias de  

combate e prevenção à Covid-19. Ao total foram contempladas 43 famílias que se  

divertiram na mais tradicional festividade popular que acontece durante o mês de junho.  

Em 31 de maio, o Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em  

São Paulo (CeITMSP) participou do lançamento do Programa Nacional de  

Prevenção à Corrupção (PNPC) no Estado de São Paulo. O trabalho foi conduzido 

pelo Fórum de Combate à Fraude e à Corrupção do Estado de São Paulo 

(FOCCOSP), por meio de ação, exclusivamente, dedicada ao referido programa, 

composta por representantes de diversos órgãos de controle, dentre eles as  

unidades do Tribunal de Contas da União, da Controladoria-Geral da União e da 

Receita Federal no Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público Estadual, 

do Ministério Público de Contas, da Ouvidoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Estado, do Tribunal de Contas do  

Município de São Paulo e de várias Controladorias Municipais. Na ocasião, foi difundida a avaliação das boas práticas de gestão  

voltadas para a prevenção de atos de corrupção, baseada nos seguintes componentes: prevenção, detecção, investigação,  

correção e monitoramento.  

O Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP),   

realizou, no período de 24 de maio a 23 de junho, o apoio à “Campanha do  

Agasalho” contribuindo com o Programa Pátria Voluntária, criado pela Casa Civil 

da Presidência da República. O referido Programa prevê diversas ações, com o  

objetivo de fomentar o engajamento da sociedade em ações de voluntariado e  

promover o bem-estar de pessoas em vulnerabilidade social atendidos por  

instituições parceiras. 



 

 

Estamos na Web! (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. 

01JUL — Aniversário da Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) 

07JUL — Ingresso da Mulher nas Fileiras da Marinha do Brasil 

17JUL — Dia do Submarinista 

21JUL — Memória aos Mortos da Marinha em Guerra 

25JUL — Dia da Atividade de Inteligência na Marinha 

28JUL — Dia da Criação do Comando da Marinha 

Datas comemorativas: 
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Concurso Cartaz da Intendência 2022 

Visando à promoção do 252º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha (CIM), será realizado o concurso para selecionar um 

cartaz alusivo ao evento. 

 

Todos os militares e servidores civis da Marinha do Brasil (MB) poderão se inscrever até o dia 30 de setembro de 2021. A Comissão 

Julgadora será composta pelos Almirantes Intendentes da ativa. 

 

Serão classificados os três melhores cartazes inscritos no presente concurso. 

 

Premiação: 

1º colocado - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

2º colocado - R$ 1.000,00 (um mil reais); 

3º colocado - R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis, para impressão, no site: https://www.marinha.mil.br/intendencia. 

A data e o local de entrega dos prêmios serão divulgados oportunamente. 

Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos com a Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha, pelo  

e-mail: corpodeintendentes@marinha.mil.br ou pelo telefone: 2104-5793. 

https://www.marinha.mil.br/intendencia
https://www.marinha.mil.br/intendencia

