
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 13 de julho, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir GARNIER Santos, acompanhado do Secretário-Geral da  

Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, e do Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER 

Corrêa dos Santos, visitou o Complexo Naval de Abastecimento, no Rio de Janeiro. 

Avaliou o Complexo como um centro de excelência da nossa intendência que concentra diversas atividades estratégicas para a Marinha, 

a exemplo da logística de suprimentos e de transporte. Ressaltou ainda que, quando bem executadas, essas funções  

contribuem para a redução do custo operacional e a satisfação do nosso pessoal, aspectos fundamentais para a manutenção de uma 

Força Naval moderna e eficiente, adaptada aos desafios do século 21. 
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No dia 21 de julho, presidida pelo Diretor de Abastecimento da  

Marinha, foi realizada a Cerimônia de transmissão do cargo de 

Diretor do Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM). Na 

ocasião tomou posse o Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES 

de Jesus. 

O evento contou com a presença do Secretário-Geral da Marinha,  

de Almirantes Intendentes da área Rio, além de Almirantes de  

outros Setores da Marinha do Brasil. 

Cerimônia de Passagem de Direção do Centro de Controle de Inventário da Marinha 

Comandante da Marinha visita o Complexo Naval de Abastecimento 
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Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha recebe Recertificação ISO 9001:2015 
 

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) recebeu, em 24 de junho, a  

recertificação da ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade, para o ciclo 2021-2024, mediante 

Auditoria Externa realizada pela empresa QMS Certification Services, no escopo “Atendimento de  

Concessão de Financiamento Imobiliário (FI)”. 

O objetivo da Auditoria é determinar a capacidade e eficácia do sistema de gestão, para garantir a  

conformidade contínua com o cliente, os requisitos estatutários e regulamentares e o cumprimento dos 

seus objetivos específicos associados ao sistema de gestão e aos critérios estabelecidos. 

Essa recertificação reconhece a padronização e a qualidade dos serviços prestados, refletindo a busca 

constante pela excelência da gestão dos seus processos. 

Imóveis da Iniciativa Privada oferecidos aos Beneficiários 

Fruto de uma parceria entre a CCCPM e a Construtora Cury, no cumprimento 

da Missão de facilitar a aquisição de moradia própria, foram vendidas mais de 

50 unidades no empreendimento “RIO WONDER - PORTO MARAVILHA” para mem-

bros da Família Naval, usufruindo dos diversos benefícios como:  

prioridade de escolha da unidade pretendida, análise especial da  

documentação junto à Caixa Econômica Federal e desconto no valor final do 

apartamento. 

Dessa forma, a Autarquia continuará atuando nesse novo Modelo de  

Negócio nas demais fases do empreendimento “RIO WONDER - PORTO  

MARAVILHA” e em outros de interesse dos seus beneficiários, conforme o lema: 

"Seu sonho é nossa Missão". 

Iniciativa “VELOZ NA QUALIDADE” 

O Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa) implantou, em julho, a Iniciativa "VELOZ NA QUALIDADE", um conjunto de boas 

práticas nos postos sob sua gestão, com o intuito de demonstrar a qualidade do combustível armazenado e ofertado às  

Organizações Militares apoiadas. 

Dentre as diversas ações empreendidas, após adquirir os equipamentos e insumos necessários e qualificar com a devida certificação 

uma militar da especialidade química, o CeIMSa desenvolveu o conhecimento necessário para realizar mensalmente, e sempre que  

necessário, os testes de qualidade preconizados nas resoluções da Agência Nacional de Petróleo, nos combustíveis dos postos de Aratu 

e Salvador. 
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A Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE) realizou processo licitatório para obtenção de Combustíveis, Lubrificantes e Graxas 

(CLG) no exterior, por meio do Sistema de  

Registro de Preços (SRP), resultando na assinatura de Atas 

de Registro de Preços (ARP) com sete empresas, cujo  

alcance possibilitará a aquisição de óleo combustível e  

lubrificante em 38 portos distribuídos por 26 países. As Atas 

de Registro de Preços assinadas com cada empresa,  

bem como a tabela consolidada dos países  

e  p o r t o s ,  e n c o n t r a m - s e  d i s p o n í v e i s  n a  

p á g i n a  d a  C N B E  n a  i n t r a n e t ,  n o  l i n k  

https://www.cnbe.mb/registros_precos_clg. 

Cabe destacar que a licitação foi estruturada a partir de 

criteriosa avaliação da demanda registrada nos últimos três 

anos, realizada em conjunto com o Centro de Controle de 

Inventário da Marinha (CCIM), e de forma imediata atenderá às demandas das comissões GUINEX I e XXXV VIGM, previstas para  

ocorrerem neste ano. No tocante aos aspectos legais, cabe mencionar que o referido processo foi aprovado por parecer jurídico da 

Consultoria Jurídica-Adjunta junto ao Comando da Marinha (CJACM), agregando desejável e necessária segurança jurídica. O processo 

pioneiro tem o propósito de conferir maior celeridade e flexibilidade às obtenções de CLG nos portos localizados na área de jurisdição 

da CNBE, e, dessa forma, contribuir com o contínuo avanço do Sistema de Abastecimento da Marinha no atendimento aos meios navais 

em comissão no exterior. 

Sistema de Registro de Preço para obtenção de  

Combustíveis, Lubrificantes e Graxas no exterior 

Despedida dos Guardas-Marinha (IM) Turma 2020 da Escola Naval 

Dia 22 de julho, no Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta, ocorreu a Despedida dos Guardas-Marinha (IM) que farão a  

XXXV Viagem de Instrução do Navio-Escola Brasil em 2021. 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, e o Diretor de Abastecimento da Marinha,  

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, proferiram algumas palavras aos 29 Guardas-Marinha (IM) citando a importância da 

viagem para a formação militar. 

 

https://www.cnbe.mb/registros_precos_clg
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SISPAG 2 

A Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) concluiu com êxito o Projeto de 

Modernização do Sistema de Pagamento de Pessoal da Marinha em  

dezembro de 2019, denominado SISPAG2. Hoje, o SISPAG2 se encontra  

plenamente modernizado e estabilizado, seguindo os principais parâmetros 

tecnológicos vigentes no mercado de Tecnologia da Informação. 

Dentre os benefícios auferidos se destacam: operação em ambiente web;  

críticas on-line; maior integração com os sistemas de pessoal; simulação dos 

bilhetes de pagamento; disponibilização dos relatórios em formato digital; e 

rastreamento digital dos comandos de alterações de pagamento. Essas  

melhorias trouxeram ao processo de pagamento de pessoal maior  

confiabilidade, dinamicidade e, sobretudo, segurança no gerenciamento das 

informações geradas. 

Atualmente, encontram-se na esteira de desenvolvimento do SISPAG2, com previsão para conclusão ainda neste ano, os módulos Ordem 

de Serviço Digital (OS Digital) e Sistema de Custos da Marinha (SCM). O OS Digital possibilitará a concessão de direitos pecuniários de 

forma automatizada, eliminando a etapa de digitação dos comandos de pagamentos pelas Organizações Centralizadoras e diminuindo, 

consequentemente, a carga de trabalho empregada nessa atividade. Já o SCM possibilitará melhor classificação e gerenciamento dos 

recursos relacionados ao pagamento de pessoal da nossa Marinha. 

CeIMBe recebe título da CJU-PA por melhor desempenho em pregões 

No dia 22 de junho, o Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) recebeu da Consultoria Jurídica da União no Estado do Pará 

(CJU/PA) o título de vencedor do grupo A1, na modalidade Pregão Eletrônico, do Programa de Aprendizagem Institucional (PAI).  

A premiação foi entregue ao CeIMBe pelo Consultor Jurídico da União no estado do Pará,  

Antonio Chagas Rodrigues. 

O programa utiliza conceitos de gestão para fomentar boas práticas de governança nos  

órgãos participantes e premiar os melhores por seu desempenho. A aferição do desempenho 

é consolidada por meio de um algoritmo estruturado, que traduz numericamente as análises 

dos processos licitatórios realizadas pela CJU, observando, em especial, os seguintes fatores:  

formalidades do processo; certidões; cotações e orçamentos; edital; e anexos do edital. 

DESMILEX – I  

Entre os dias 19 e 21 de julho, o Centro de Munição da  

Marinha (CMM) realizou a primeira Missão de Desmilitarização de 

Munições em conjunto com o Grupamento de Mergulhadores de  

Combate (GRUMEC). 

A DESMILEX tem como finalidade destinar munições impróprias com 

Laudos de Vistoria, Avaliação e Destinação (LVAD) aprovados e servir 

de adestramento para o Grupo de Desativação de Artefatos  

Explosivos do GRUMEC. 

A operação ocorreu em Campos Novos, na Estação Radiogoniométrica da Marinha (ERMCN) e foram desmilitarizados cerca de 720kg de 

Granadas de Bombardeio 127mm. 
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Passagens de Direção 

Assumiu, no dia 22 de julho, o cargo de Diretor do Centro de Distribui-

ção de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval (CDU-Com1ºDN) o 

Capitão-Tenente (IM) MARCOS Paulo GOMES de Araujo. 

Assumiu, no dia 23 de julho, o cargo de Diretor do Depósito de  

Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ) o 

Capitão de Fragata (IM) Marcelo DALLA-LANA. 

Assumiu, no dia 29 de julho, o cargo de Diretor do Depósito de  

Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ) o Capitão de 

Fragata (IM) André Luís de Almeida CÔRTES. 

Assumiu, no dia 30 de julho, o cargo de Diretor do Depósito de Material 

de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ) o Capitão de      

Fragata (IM) EVERTON de Góes. 

Assumiu, no dia 30 de julho, o cargo de Presidente da Comissão Naval 

Brasileira na Europa (CNBE) o Capitão de Mar e Guerra (IM) HENRIQUE 

Ferreira Costa. 

Assumiu, no dia 30 de julho, o cargo de Diretor do Centro de  

Intendência da Marinha em Niterói (CeIMNi) o Capitão de Mar e Guerra 

(IM) RÔMULO César Duarte de Oliveira. 



Aconteceu na Intendência 

No dia 09 de julho, foi realizada, no auditório do Centro de Instrução e Adestramento Almirante 

Newton Braga (CIANB), uma cerimônia em homenagem à Independência da República Argentina. 

O evento, presidido pelo Diretor do CIANB, Capitão de Mar e Guerra (IM) MARCO ALEXANDRE  

Rodrigues de Aguiar, contou com a participação dos 

Oficiais-alunos do Curso de Aperfeiçoamento  

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

além de Instrutores e Oficiais da Organização  

Militar. 

Na ocasião, foi tocado o hino nacional argentino, seguindo-se da leitura das palavras do 

Oficial de Ligação e de uma breve apresentação do Teniente de Fragata Contador Katch – 

aluno do C-ApA-IM - sobre a Armada de seu país. A cerimônia faz parte de uma tradição do 

CIANB de manifestar a honra de ter em seus cursos de carreira a presença de Oficiais estrangeiros, representantes das Marinhas  

Amigas. 

No dia 13 de julho, o CIANB recebeu a visita do Tenente-Coronel Intendente Geyson Humberto  

Madureira VERCEZES, da Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), o qual proferiu a 

palestra “Desafios da Gestão Pública na Atualidade” para os Oficiais-alunos do C-ApA-IM. 
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No dia 29 de julho, com a participação do Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em  

São Paulo (CTMSP), Vice-Almirante Paulo César COLMENERO Lopes, e do Diretor de  

Administração da Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO, foi realizada 

a cerimônia de inauguração da Sala de Aula Virtual, componente do Projeto “CIANB Virtual”, 

em parceria com o CTMSP. 

O Projeto “CIANB Virtual” é parte do processo de ampliação do uso dos métodos, práticas e  

ferramentas de ensino a distância, buscando a economia de recursos, a ampliação do  

alcance das capacitações oferecidas e o incremento na qualidade do ensino. É fundamentado 

no conceito de ambiente virtual de aprendizagem que, por meio de uma plataforma digital, 

oferece aos participantes uma dinâmica semelhante à sala de aula convencional, na qual se 

mantém o contato visual e verbal entre docentes e discentes.  

Já no dia 28 de julho, foi realizada, pelo Diretor do CIANB, uma apresentação sobre “As atividades 

do CIANB” para uma comitiva do Instituto de Economia e Finanças do Exército (IEFEx), chefiada 

pelo Coronel Intendente Renato CALDEIRA Igreja. 

Esses intercâmbios acadêmico representa a valorização da capacitação do Oficial Intendente e a 

busca das três Forças pela excelência nas lides da Intendência. 



Aconteceu na Intendência 
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O presidente da Caixa de Construções de Casas para o  

Pessoal da Marinha (CCCPM), Contra-Almirante (IM)  

Artur OLAVO Ferreira, representando o Diretor de  

Abastecimento da Marinha, acompanhado do Comandante do  

6º Distrito Naval, Contra-Almirante PAULO César  

Bittencourt FERREIRA, entregou, no dia 21 de julho, o “Prêmio 

Eficiência – categoria Centro de Intendência – 2019” ao  

Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa). 

O Prêmio Eficiência é concedido às Organizações Militares integrantes do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) que contribuem 

para a melhoria contínua das atividades gerenciais de abastecimento e se distinguem, após avaliadas suas performances por meio de  

indicadores de desempenho. 

Em junho, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) realizou o 

Estágio de Qualificação de Gestão para Concessão de Benefícios de Veteranos e 

Pensionistas da Marinha, destinado aos atendentes, supervisores e demais envol-

vidos do SVPM Sede, Organização Militar de Apoio e Contato e de Recadastramen-

to dos Distritos Navais. O mesmo foi realizado na modalidade a distância, por 

m e i o  d e  u m a  p l a t a f o r m a  d e  v i d e o c o n f e r ê n c i a ,  

contando com suporte técnico do Centro de Instrução e Adestramento Almirante 

Newton Braga (CIANB). Na ocasião foram qualificados 105 militares, subdivididos 

em três turmas. 

D u r a n t e  o  E s t á g i o  f o r a m  a p r e s e n t a d a s  p a l e s t r a s  c o m  o s  s e g u i n t e s  t e m a s :  

Pensão, Espólio, Auxílio e Custeio Funeral, Benefício de Assistência à Saúde (BAS), Recadastramento (Prova de Vida), Inspeção de Saúde, 

Estatuto do Idoso, Lei de Acesso à Informação, Adicional de natalidade, Auxílio Pré-escolar, Lei da Pessoa com Deficiência, Acumulação 

Indevida de Cofres Públicos, Sistema Informatizado e Recuperação de Ativos. Houve também troca de experiências e informações entre 

os palestrantes e participantes visando ao aperfeiçoamento e padronização das tarefas desempenhadas, de modo a trazer maior  

qualidade no atendimento à Família Naval. 

No dia 29 de julho, o Diretor do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) 

juntamente com militares da Divisão de Obtenção e Assessoria Jurídica do Comando da Força  

Aeronaval (ComForAerNav) e Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia (BAeNSPA) participaram de 

reunião por videoconferência com a Coordenadora Geral da Consultoria Jurídica da União no Rio de 

Janeiro (CJU/RJ) Dra. Mariana Moreira e Silva e o Vice-Coordenador da CJU/RJ, Dr. Nelson Duccini. 

Na ocasião, foram apresentadas as atividades desenvolvidas pela CJU/RJ, como o assessoramento 

jurídico, incluindo as ações junto às consultorias especializadas virtuais, bem como a possibilidade 

de representação de autoridades em ações extrajudiciais e a resolução de conflitos por meio da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. A reunião foi de grande importância 

para o Centro de Intendência, pois possibilitou estreitar os laços com os integrantes da CJU/RJ, 

formando uma parceria que poderá trazer bons frutos na condução dos processos licitatórios  

coordenados pelo CeIMSPA, com foco constante na eficiência, na eficácia, na lisura e na  

transparência das compras governamentais da Marinha. 



O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, em 22 de julho, uma atividade  

socioeducativa com os participantes do Projeto Idade Madura (PIM), transmitida pelo canal do  

YouTube da Associação Abrigo do Marinheiro. O “Arraiá do Projeto Idade Madura” teve como   

objetivo a socialização e integração dos participantes do projeto, os quais vêm realizando  

atividades remotas há mais de um ano em virtude das medidas de distanciamento social. O PIM 

é voltado para militares, servidores civis da ativa ou veteranos/aposentados, seus cônjuges,  

dependentes e pensionistas da área Rio a partir dos 60 anos. Para mais informações: 

sasm.pim@marinha.mil.br. 

Já no dia 28, foi realizada a Capacitação de Multiplicadores em Prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), direcionada 

aos Elementos de Ligação das OM apoiadas pelo SASM e aos profissionais dos Núcleos de Assistência Social (NAS) de todo o Bras il. A 

atividade buscou formar agentes que possam multiplicar conhecimentos relacionados a prevenção e estimular o diálogo e a construção 

de métodos de boas práticas de combate à transmissão de IST. 

O Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) recebeu, no dia 23 de 

julho, a visita do Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER  

Corrêa dos Santos, acompanhado do Comandante do Material de Fuzileiros Navais,  

Vice-Almirante (FN) RENATO Rangel Ferreira, e do Diretor do Centro de Controle de  

Inventário da Marinha, Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES de Jesus. 

A visita teve o propósito de apresentar ao Diretor de Abastecimento da Marinha as  

instalações e meios utilizados pelo CeIMPL para a armazenagem e fornecimentos dos  

materiais de uso preponderante do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), das armas leves de 

toda a Marinha do Brasil e das atividades de centralização dos serviços de intendência na 

sua área de jurisdição. O Diretor do CeIMPL, Capitão de Fragata (IM) Renato ETCHEVERRIA, conduziu uma apresentação às autoridades,  

seguida de uma visita às instalações da Organização Militar (OM). 

No dia 29 de junho, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa)  

recebeu a visita do Comandante do Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia (CECMA), Tenente-Coronel Intendente Anderson Siqueira DA SILVA. Além do 

intercâmbio de informações sobre operações logísticas na região amazônica, a  

visita teve como finalidade uma reunião para tratar da interoperabilidade no  

transporte fluvial entre o  

Exército Brasileiro e a Marinha 

do Brasil.  

Esta ação visa à incrementar o apoio logístico às Organizações Militares da área 

de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval, situadas fora de Manaus,  

utilizando a estrutura daquele Centro de Embarcações e suas comissões  

regulares. Dessa forma, será possível a distribuição de itens de sobressalentes, 

lubrificantes e graxas; munição; subsistência e material comum; fardamento; e 

material de saúde, permitindo, ainda, a Logística Reversa de materiais controlados. 

Aconteceu na Intendência 
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No dia 12 de julho, o Adido Naval Brasileiro nos EUA,  Vice-Almirante Amaury CALHEIROS Boite Junior, 

juntamente com o Adido Naval designado, Contra-Almirante Rogerio Pinto Ferreira RODRIGUES,  

participaram de reunião com o Comandante do Naval Supply Systems Command – NAVSUP e Chefe 

do Corpo de Intendentes da Marinha Estadunidense, o Contra-Almirante Intendente Peter  

STAMATOPOULOS. Também estavam presentes o Presidente da Comissão Naval Brasileira em  

Washington (CNBW) e alguns Oficiais da CNBW. 

A reunião teve por objetivo agradecer a parceria com o Corpo 

de Intendentes da Marinha do Brasil, materializada nos  

intercâmbios oferecidos aos Oficiais Intendentes, contando atualmente com Oficiais no NAVSUP 

WSS (Mechanicsburg) e no NAVSUP Fleet Logistics Center San Diego. Na ocasião, o  

Contra-Almirante Intendente STAMATOPOULOS ressaltou a necessidade de manutenção dos laços 

entre os Corpos de Intendentes das duas Marinhas, destacando a importância dos atuais  

intercâmbios e enaltecendo a atuação exemplar dos Oficiais brasileiros. 

Aconteceu na Intendência 
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O “Intendência em foco” é um periódico online mensal cujo intuito é divulgar as atividades do Corpo de Intendentes da Marinha  de forma 

objetiva, para que todos saibam dos principais acontecimentos na área da Intendência Naval. 

 

Por meio do link: https://www.marinha.mil.br/intendencia/intendencia_em_foco fique sabendo como enviar notas e matérias e também 

acesse as edições anteriores. 

 

 

Já enviou a sua proposta para o cartaz alusivo ao 252º Aniversário da Intendência da Marinha? 

 

A Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha receberá as propostas dos cartazes até o dia 30 de setembro 

de 2021. Todos os militares e servidores civis, da Marinha do Brasil (MB) poderão participar. 

Premiação: 

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

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

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. 

Concurso Cartaz da Intendência 2022 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/intendencia_em_foco
https://www.marinha.mil.br/intendencia/content/concurso-cartaz-da-intend%C3%AAncia-2022


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. 

04AGO — Aniversário da Secretaria-Geral da Marinha (SGM) 

04AGO — Aniversário da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) 

08AGO — Dia dos Pais 

19AGO — Dia das Operações 

21AGO — Aniversário do Centro de Munição da Marinha (CMM) 

23AGO— Dia do Aviador Naval 

25AGO— Dia do Soldado 

Datas comemorativas: 
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Oficiais Intendentes relacionados para exercerem cargos de Direção em 2022 

Capitão de Mar e Guerra (IM) 

Capitão de Fragata (IM) 

Capitão-Tenente (IM) 

CMG (IM) MARCOS Paulo PEREIRA  Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) JAN2022 

CMG (IM) José AUGUSTO Pinto de ALMEIDA Centro Logístico do Material da Marinha (CLogMat) JAN2022 

CMG (IM) FÁBIO Silva SOUZA Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) JAN2022 

CMG (IM) Claudio Gomes ALDÊA Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM) JUL2022 

CMG (IM) Marcos Antonio SOUZA DE ASSIS Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) JAN2022 

CF (IM) JOÃO PAULO da Costa Ramos Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) JUL2022 

CF (IM) Flavio SOBRAL Fernandes Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) FEV2022 

CF (IM) Augusto CÉZAR Araujo dos Santos Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) JAN2022 

CF (IM) Robson da Silva ROMA Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) JAN2022 

CT (IM) VICTOR Teixeira MESQUITA Centro de Distribuição de Uniformes da Base de Abastecimento da 

Marinha no Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ) 

JAN2022 

CT (IM) Raphael Carlos Paes Leme MARCOLINO Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval  

(CDU-1ºDN) 

JUL2022 


