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No dia 04 de agosto, a Casa do Marinheiro (CMN) recebeu 

a comitiva da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (SECTI) e do Centro de Ciências e Educação 

Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CECIERJ). Na ocasião, foi celebrado um Acordo de  

Cooperação Técnica visando à ampliar oferta de ensino 

para além do ensino fundamental e médio, coordenado 

pelo Centro de Estudos de Jovens e Adultos (CEJA), por 

meio da implantação do Pré-Vestibular Expresso (PVE). 

Uma iniciativa piloto, que tem como proposta  

disponibilizar de forma gratuita suporte pedagógico  

on-line e material didático impresso e digital para quem 

deseja se preparar para o Exame Nacional do Ensino  

Médio (ENEM) e os vestibulares. 

Casa do Marinheiro celebra acordo para realização de pré-vestibular 
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CIANB inicia Curso de Aperfeiçoamento Avançado para  

Praças (C-ApA-PR) em Gestão de Bens Culturais 

No dia 16 de agosto, o Centro de Instrução e  

Adestramento  Almirante Newton Braga (CIANB), com 

concurso de instrutores da Diretoria do Patrimônio  

Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), iniciou o 

Curso de Aperfeiçoamento Avançado para Praças  

(C-ApA-PR) em Gestão de Bens Culturais, contando com 

a participação de 30 Segundos-Sargentos. 

Em 2022 ,  s erão conduz idos  outros  curs os  de  

aperfeiçoamento avançado para Praças: Logística de Material e  

Orçamento/Finanças. 

No dia 19 de agosto, no Complexo Naval de  

Abastecimento (CNAb), o Diretor de Abastecimento da 

Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos 

Santos, acompanhado do Diretor do Centro de  

Cont ro le  de  In ven tá r io  da  M ar inha ,  

Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES de Jesus, 

realizou a entrega dos Prêmios Eficiência e  

Inovação, referentes ao ano de 2019, aos Diretores 

das OM vencedoras. 

O objetivo do Prêmio Eficiência é contribuir para a 

melhoria contínua das atividades gerenciais de  

Abastecimento executadas pelos Órgãos de  

Distribuição e, do Prêmio Inovação é reconhecer  

in ic iat ivas  que constituam em novos  negóc ios  ou  aperfeiçoamento dos  processos atuais .  

O vencedor do Prêmio Eficiência na Categoria Depósito Primário foi o Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepCMRJ), e os vencedores do Prêmio Inovação foram o Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ) e o 

Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM). 

Prêmio Eficiência e Prêmio Inovação 
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Posto de Coleta de Uniformes Móvel do CDU-1ºDN 

O Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito 

Naval (CDU-1ºDN) inaugurou, em 27 de julho, no Hospital Naval 

Marcílio Dias (HNMD), o Posto de Coleta Móvel de uniformes  

inservíveis, com o propósito de expandir este serviço às  

Organizações Militares situadas em localidades mais isoladas do 

Rio de Janeiro, de forma itinerante. 

Tal iniciativa compõe um conjunto de ações coordenadas pelo 

Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM), que visa à 

correta destinação, sob o aspecto ambiental, de itens de  

fardamento não mais utilizados pelos usuários, além de  

contribuir para a elevação da segurança orgânica da Marinha do 

Brasil, ao retirar de circulação uniformes sensíveis e  

impossíveis de serem doados ou reaproveitados, em razão do 

seu uso restrito. As estações de coleta são  

destinadas ao descarte de peças dos grupos branco, bege, cinza, azul (mescla e ferrete) e camuflado, excetuando-se aquelas de uso 

comum, como meias, camisetas e calçados. 

Campanha de Descarte Seguro e Consciente de Uniformes Inservíveis 

Dia 19 de agosto, no âmbito da área 

jurisdicional do Comando do  

2º Distrito Naval, foi iniciada a  

Campanha de Descarte Seguro e 

C o n s c i e n te  d e  Un i fo r m es  

Ins erv íve is ,  e  en trou  em  

funcionamento, no Centro de  

Intendência da Marinha em  

Salvador (CeIMSa), um triturador 

i n d u s t r i a l  d e  u n i f o r m e s .  

A campanha balizada pelos  

preceitos de segurança orgânica e 

de consciência ecológica, tem  

como objetivo propiciar ao militar 

desfazer-se das  peças  de  

uniformes sem uso, de maneira 

segura, evitando que itens jogados 

no lixo comum possam ser  

utilizados por pessoas mal-intencionadas em atividades ilegais, ou em atos que denigram a imagem da nossa Força. Além disso, o  

fornecimento dos resíduos de tecido gerados podem ser empregados como matéria-prima por cooperativas de catadores em ações de 

reciclagem, fomentando a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico e social por meio da logística reversa. 

Essa campanha ficará em vigor até dia 31 de outubro, e, mesmo depois de encerrada, os PDU-Aratu e PDU-Salvador seguirão como  

postos de coleta permanentes de uniformes inservíveis. 
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SVPM lança sua 10ª edição da Carta de Serviços 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) publicou, no dia 28 de 

junho, a 10ª edição de sua Carta de Serviços ao Usuário  

(www.marinha.mil.br/svpm). Nessa revisão, foram apontados diversos       

serviços que tiveram seus prazos reduzidos, como o espólio, o estorno de  

pagamento, a atualização de dados bancários e o cadastro de e-mail no 

SIAPENet. Também foi abordada a recente concessão que tornou possível o  

encaminhamento ao SVPM de solicitação de alguns serviços por via digital. 

Com o objetivo de apresentar com clareza e precisão informações a respeito de 

prazos, documentações exigidas e outros pontos relevantes, a Carta de Serviços 

é uma ferramenta essencial ao público. O SVPM foi a primeira organização das 

Forças Armadas e uma das primeiras da Administração Pública Federal  

brasileira a elaborar a Carta de Serviços, fato que lhe valeu o Prêmio do  

Programa Netuno, na Categoria Especial, em 2013. 

CeIMPL assume a Gestoria de Municiamento do CTecCFN 

No dia 1º de agosto, o Centro de Intendência da Marinha em Parada de 

Lucas (CeIMPL) assumiu a gestão dos ranchos do Complexo Naval de 

Parada de Lucas. Alinhado com um dos pilares que motivaram a criação 

da Organização Militar, o CeIMPL prosseguiu com a meta de desonerar 

o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN) de      

tarefas não relacionadas com sua atividade-fim, passando a ser      

responsável pela gestoria de municiamento, bem como, pela gestão dos 

ranchos do Complexo Naval de Parada de Lucas. 

A assunção dessa tarefa representa um  

importante avanço nas atribuições do Centro 

de Intendência, além de proporcionar um novo 

desafio, o de oferecer uma alimentação     

balanceada e de qualidade, com constante 

aprimoramento da gestão e dos serviços 

prestados nos refeitórios, contribuindo para 

manutenção do moral elevado de,             

aproximadamente, 500 comensais. 

http://www.marinha.mil.br/svpm


O Centro de Intendência da Marinha em Ladário 

(CeIMLa), no desempenho de sua missão em apoio 

às OM da área de jurisdição do Comando do 6º 

Distrito Naval, conta com a imprescindível         

colaboração do Exército Brasileiro (EB).  

O “Comboio do EB - Eixo Amazônico”, realizado no 

mês de julho, possibilitou, além do recebimento de 

diversos itens do Sistema de Abastecimento da 

Marinha, oriundos do Rio de Janeiro, a logística 

reversa de aproximadamente quatro toneladas de 

materiais. 

Ao mesmo tempo, o CeIMLa permanece pronto 

para apoio logístico ao EB, sempre que necessário. 

Tal acordo de apoio mútuo permitiu o  

cumprimento de diversas atividades que reforçam 

a presença militar na região Centro-Oeste. 

Interoperabilidade entre as Forças: atuação do CeIMLa em conjunto com o Exército Brasileiro 

Fruto do acordo de Interoperabilidade no Transporte Fluvial selado 

entre o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) e o 

Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), 

a Agência Fluvial de Humaitá recebeu a  encomenda feita ao Posto 

de Distribuição de Uniformes do CeIMMa. 

 

O termo de cooperação firmado entre o CeIMMa e o CECMA, 

além de contribuir para a prontidão das Organizações Militares 

afastadas da área metropolitana de Manaus-AM, com o envio de 

itens de diversas categorias de materiais, também demonstra 

os laços de amizade e cooperação entre o Exército Brasileiro e 

a Marinha do Brasil visando ao aperfeiçoamento das atividades 

de abastecimento na Região Amazônica. 

Interoperabilidade no Transporte Fluvial  

5 



Exercício de Desmilitarização de Munições 

Entre os dias 02 e 06 de agosto, militares do Centro de Munição da Marinha (CMM) prestaram 

apoio ao Curso de Desativador de Artefatos Explosivos no exercício de Desmilitarização de  

Munições com Laudo de Vistoria, Avaliação e Destinação (LVAD) aprovado. 

O curso, sob responsabilidade do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila  

Monteiro Aché (CIAMA), tem o objetivo de fornecer munições ativas, com LVAD aprovado, para 

a parte prática do Curso de Desativador de Artefatos Explosivos DAE/2021 e envolveu alunos 

do Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), do Batalhão de Engenharia de Fuzi-

leiros Navais (BtlEngFuzNav) e do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros  

Navais (BtlOpEspFuzNav). O exercício ocorreu na Estação Radiogoniométrica da Marinha em 

Campos Novos (ERMCN) e destruiu cerca de 70 unidades de granadas de calibre 127mm e 20 

unidades de lançador AT-4. 
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Leilão Reverso reduz taxas do Crédito Consignado 

A Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), com o incentivo da  

Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), desenvolveu o módulo Leilão  

Reverso, no Sistema Digital de Consignações (E-CONSIG), que  

possibilita aos militares e pensionistas obter taxas de juros bem  

menores que as praticadas no mercado. As regras de negócio e o passo a 

passo para iniciar o leilão estão disponíveis na página da PAPEM na 

“Intranet”, no endereço: https://papem.mb ,  no caminho:  

"Consignações/Portal de Consignações/Para Militares e Pensionistas/

informações Importantes; e na página da “Internet” no endereço:  

https://www.marinha.mil.br/papem , no caminho “informações  

Importantes – Regras de Negócio – Leilão Reverso”. 

Centro de Intendência da Marinha em Belém realiza “corrida virtual”  

O Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) realizou uma “corrida virtual” 

com o objetivo de incentivar e valorizar a prática esportiva e contribuir para o             

aprimoramento do condicionamento físico do pessoal, aumentando a higidez física e o 

equilíbrio mental, e reduzindo o risco de complicações de possíveis efeitos do  

coronavírus. 

Ao longo de um mês, cada corredor (a) teve a possibilidade de escolher o melhor horário 

e   local para fazer o percurso, individualmente. A distância e o tempo foram medidos por 

meio de aplicativos gratuitos de corrida instalados em dispositivos móveis que utilizam o 

GPS para aferição. A experiência contou com a participação de 468 militares e servidores 

civis, na faixa etária de 17 a 66 anos, tripulantes de 21 Organizações Militares da área de 

jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. 

https://papem.mb
https://www.marinha.mil.br/papem


No dia 20 de julho, o Centro de Controle de Inventário da Marinha 

(CCIM), juntamente com o Centro de Distribuição de Uniformes 

do 1º Distrito Naval (CDU-1ºDN), 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 propósito foi divulgar os        

benefícios da aquisição de itens de fardamento por meio dos 

Centros de Distribuição de Uniformes, Postos de Distribuição de 

Uniformes e Postos de Encomenda de Uniformes. 

Na ocasião, foram apresentados aos 159 Alunos da Turma de 

2021 aspectos afetos à aquisição de espadas e de uniformes sob 

medida, além das vantagens oferecidas pelo Sisitema de  

Abastecimento da Marinha (SAbM), tais como preços atrativos, 

condições facilitadas de pagamento e garantia de conformidade 

com o Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB). 

Durante a Operação BRACOLPER 2021 foram realizados exercícios  

conjuntos entre a Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra do Peru e 

a Armada da República da Colômbia. 

Nessa Operação, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

(CeIMMa) teve a oportunidade de realizar o exercício do P3SAM Real.  

A equipe embarcada do CeIMMa, composta por seis militares,       

realizou as ações de fornecimento de itens de sobressalentes e   

fardamento; auxiliou na realização de inventários; disseminou, em 

palestras e adestramentos, os processos do Sistema de            

Abastecimento da Marinha e demais temas afetos à área da        

Intendência; e coletou informações a fim de melhorar os processos 

e elevar o nível de serviço aos usuários finais. 
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No dia 02 de agosto, o Centro de Intendência Tecnológico da Marinha 

em São Paulo (CeITMSP), participou do lançamento do Programa  

Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O evento, transmitido  

on-line pelo YouTube do Tribunal de Contas da União (TCU), teve como 

objetivo a adoção de boas práticas relacionadas ao tema. Na ocasião 

foram apresentados, para acompanhamento pela sociedade, o portal 

disponível no link http://www.rededecontrole.gov.br/; e o módulo 

“Plano de Ação”, a ser disponibilizado pelo Sistema “e-Prevenção”, que 

oferece orientações, modelos e demais ajudas para implantação dos 

controles necessários, de forma facilitada e gratuita para os órgãos. 

Aconteceu na Intendência 

http://www.rededecontrole.gov.br/


Aconteceu na Intendência 

8 

O Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ)  

recebeu, em 05 de agosto, a visita de uma comitiva do  

Exército Brasileiro (EB), composta por Oficiais Superiores da  

Diretoria de Gestão Orçamentária (DGO), cujo objetivo era  

conhecer a sistemática de centralização de compras de  

Materiais Comuns, realizadas por este Centro, a fim de  

verificar a viabilidade de implantação dessa sistemática no EB. 

Os processos de aquisição de materiais, embora semelhantes,  

diferenciam-se pela especificidade das respectivas categorias de 

emprego. Avulta, assim, a relevância da coordenação e da  

integração das ações planejadas, evidenciando a importância da 

sinergia e da troca de informações e experiências entre as  

diferentes Forças, diretriz da Estratégia Nacional de Defesa, na condução dos processos, a fim de que os mesmos sejam planejados e 

executados da forma mais eficiente possível. 

No dia 10 de agosto, o Centro de Intendência da Marinha em São 

Pedro da Aldeia (CeIMSPA) recebeu o Comandante da Força   

Aeronaval, o Contra-Almirante José Vicente de ALVARENGA Filho, 

acompanhado dos Comandantes das Organizações Militares do 

Complexo Aeronaval. 

A visita teve como finalidade a otimização das áreas de          

armazenagem, visando à destinação de possíveis excessos de 

materiais de aviação sem uso, em virtude do recebimento de 

meios modernizados. Na ocasião, foi realizada uma apresentação 

pelo Diretor do CeIMSPA, Capitão de Fragata (IM) Leandro       

RUBINO Ramos, seguida de visita aos paióis. 

Nos dias 03 e 04 de agosto, a Diretoria de Gestão Orçamentária da 

Marinha (DGOM) visitou o Navio-Aeródromo Multipropósito Atlântico 

(NAMAtlantico), Capitânia da Esquadra Brasileira, com o objetivo de 

proporcionar a familiarização com as peculiaridades do trabalho a 

bordo, reforçar as tradições navais e aperfeiçoar as suas atividades 

de apoio ao Setor Operativo. 

Na ocasião, o Comandante do navio apresentou as boas-vindas à  

comitiva, composta por 32 militares, que percorreu suas principais 

instalações e teve  a oportunidade de conhecer as possibilidades de 

emprego do meio. 



O CIANB realizou, no dia 31 de agosto, o Fórum de Direito  

Administrativo aplicado às atividades de Intendência. O evento foi 

conduzido de forma on-line, por meio da plataforma Webex, e teve o 

propósito de apresentar um breve histórico do Direito  

Administrativo, além de tratar das fases da Administração Pública e 

dos novos paradigmas que orientam a atuação do gestor público. 

O Fórum contou a participação de mais de 120 participantes de  

diversas organizações militares, incluindo militares do Exército 

Brasileiro. 

No período de 23 a 27 de agosto, o CIANB, sob coordenação do Estado-Maior da Armada (EMA), sediou o Curso Expedito de Mobilização 

Marítima para Oficiais que contou com a participação de 40 Oficiais de diversas Organizações Militares da Marinha do Brasil, além de 

Oficiais do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. 

Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, o Centro de Instrução e  

Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) recebeu a visita de 

Aspirantes da Escola Naval. 

Após a apresentação realizada pelo Diretor do CIANB,  

CMG (IM) MARCO ALEXANDRE Rodrigues de Aguiar, os Aspirantes  

visitaram as instalações do CIANB e do Espaço Memória da  

Intendência. 

Aconteceu na Intendência 

9 



Aconteceu na Intendência 
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O Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ) recebeu, no 

dia 25 de agosto, a visita de 62 aspirantes do 3º e 4º ano da Escola  

Naval, em apoio ao cumprimento das atividades de Prática Profissional Naval 

(PPN) previstas no Programa de Ensino da Escola Naval. 

Na ocasião, os Aspirantes 

do Corpo de Intendentes 

conheceram as instalações, 

p e c u l i a r i d a d e s  d e  

f o r n e c i m e n t o s  d e  

Combustíveis e desafios 

inerentes à Segurança  

Orgânica da Organização Militar, além de conhecer a rotina e competências do 

Oficial Intendente que serve no DepCMRJ, contribuindo sobremaneira para a  

formação e motivação dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil. 

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

de agosto, duas lives voltadas à Educação Financeira. Essa iniciativa 

tem como principal finalidade a prevenção ao endividamento.  

O público recebeu orientações quanto a direitos e  

como acessá-los. Foram também esclarecidos quanto à prevenção 

contra golpes e fraudes em Empréstimos Consignados, em que  

muitos têm sido alvo de armadilhas, cada vez mais frequentes. 

O Grupo de Orientação Profissional, destinado aos militares RM2, 

tendo em vista o caráter temporário do Serviço Militar Voluntário, 

contou com a presença de 21 integrantes e teve como pauta a  

transição da vida militar para a civil, dando orientações quanto a reinserção no mercado de trabalho. Com relação ao grupo de  

Orientação para a Reserva Remunerada/Aposentadoria, com 37 participantes, o enfoque foi orientar os  

militares e servidores civis das Organizações Militares apoiadas que passarão à reserva remunerada/aposentadoria. Desta forma, o 

SASM auxilia na busca pela qualidade de vida nesta fase, estimulando a elaboração de novos projetos. 

Dia 02 de setembro, no Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta, 

ocorreu a Cerimônia de Boas-vindas aos Aspirantes (IM) do 3º ano da 

Escola Naval da Turma Patriarca da Independência. 

O Oficial mais antigo do Corpo de Intendentes da Marinha na ativa,  

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, parabenizou os 31  

Aspirantes (IM) dando-lhes as boas-vindas pela opção de seguirem a  

carreira naval no Corpo de Intendentes da Marinha. 
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01SET — Aniversário do Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro (DepSIMRJ) 

07SET — Independência do Brasil 

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

28SET — Dia do Hidrógrafo 

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

30SET — Dia do Capelão Naval 

30SET — Dia Marítimo Mundial 

 

 

Corre que ainda dá tempo de enviar a sua proposta para o cartaz alusivo ao 252º Aniversário da Intendência da Marinha. 

Todos os militares e servidores civis, da Marinha do Brasil 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). 

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

de 2021. 

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

Concurso Cartaz da Intendência 2022 

 
Estamos na Web! (21) 99660-2156 

Faça parte da lista de transmissão do “Intendência 

em foco” e fique por dentro do que está acontecen-

do na Intendência da Marinha. 

Datas comemorativas: 

O Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) participou, no 

dia 30 de agosto, da Campanha de Doação de Sangue, no Hemocentro da Região dos 

Lagos (HEMOLAGOS). A ação faz parte do Programa Pátria Voluntária, cujo objetivo é 

fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade, cidadania e amor ao 

próximo, além de incentivar o engajamento social. 

A coleta mobilizou alguns militares do CeIMSPA que, com esse pequeno gesto de  

solidariedade, poderão fazer a diferença na vida de outras pessoas. 

Aconteceu na Intendência 

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

