
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 1º de setembro, o Centro de Munição da Marinha (CMM) realizou a cerimônia alusiva aos seus 65 anos, completados                  

no último dia 21 de agosto. A cerimônia contou com a presença do Secretário-Geral                                      

da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, acompanhado do                                      

Diretor do Centro de Controle de Inventário da Marinha à época, Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES 

de Jesus. 

Durante a celebração ocorreu a premiação de Militares e Servidor Civil padrão e de serviços prestados ao 

CMM. Nessa cerimônia ocorreu o lançamento da moeda comemorativa de 65 anos da OM. 

Em sua Ordem do Dia, o Diretor do CMM destacou a marca atingida, no corrente ano, com a realização da maior faina de fornecimento 

para fora de sede dos últimos 10 anos, quando foram fornecidas mais de 13 toneladas de material, a fim de atender às demandas  dos 

Centros de Intendência das áreas dos Comandos dos 2º e 3º Distritos Navais. 
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65 anos do Centro de Munição da Marinha 

Entrega de Platinas a Oficiais IM promovidos 

Dia 09 de setembro, no Salão Nobre do Edifício Almirante  

Gastão Motta, ocorreu a Cerimônia de Entrega de Platinas 

aos Capitães de Mar e Guerra (IM) promovidos em 31 de 

agosto de 2021. 

O Oficial mais antigo do Corpo de Intendentes da Marinha 

na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos,  

parabenizou os promovidos e destacou que essa é a  

primeira turma de mulheres Intendentes da Marinha  

promovidas ao posto de CMG (IM). 



Passagem de Direção da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 
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Assunção do Cargo de Secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa (CISET/MD) 

Em 23 de setembro, assumiu o cargo de Secretário de Controle Interno do Ministério da  

Defesa (CISET/MD), o Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES de Jesus. A Cerimônia foi  

realizada no Prédio Principal do MD, sendo restrita ao público interno. A solenidade teve a 

participação do Sr. Sérgio José Pereira, Secretário-Geral do Ministério da Defesa.  

A CISET/MD tem como missão proteger e incrementar o valor organizacional, fornecendo  

avaliação, assessoria e conhecimento objetivos baseados em riscos, ao MD e Órgãos  

diretamente subordinados. 

No dia 15 de setembro, presidida pelo Secretário-Geral da Marinha, 

Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, foi realizada, no 

Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta, a cerimônia  

de transmissão de cargo de Diretor de Gestão Orçamentária  

da Marinha (DGOM). Na ocasião, tomou posse o  

Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso.  

Passagem de Direção do Centro de Controle de Inventário da Marinha 

No dia 15 de setembro, foi realizada a transmissão de cargo de Diretor  

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

A cerimônia foi presidida pelo Diretor de Abastecimento da Marinha,  

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, e, na ocasião, tomou  

posse o Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, tendo o  

Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES de Jesus transmitido o cargo. 

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

Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS e de Almirantes do  

Setor SGM. 
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CeIMNa alcança a marca de mil pedidos pelo “PDU-Expresso” 

A iniciativa de vendas de uniforme on-line “PDU Expresso”, instituída em 

20 de abril, atingiu a expressiva marca de mil pedidos atendidos no dia 

27 de agosto. As avaliações registradas ao longo desse período indicam 

que 87% dos usuários estão satisfeitos com essa modalidade de      

aquisição na Área de Jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval. 

O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) tem trabalhado 

para o aprimoramento dos processos adotados, sobretudo, com base 

nas sugestões de melhorias encaminhadas pelos clientes. 

Implantado em meio à pandemia da COVID-19, o modelo de negócio se 

mostrou uma forma prática, rápida e segura de fornecimento de  

uniformes aos quase 3.800 clientes da área. 

SVPM disponibiliza atendimento virtual via Chatbot 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) disponibilizou, em 09 de setembro, 

uma nova funcionalidade que permitirá o atendimento virtual via Chatbot para WhatsApp  

(21) 97228-2890. O robô é capaz de ler, responder e interagir com o público-alvo, por meio de 

mensagens de texto on-line, simulando um atendimento virtual. 

O Chatbot tem capacidade de responder às perguntas mais básicas e simples, o que possibilita 

que os atendentes do SVPM tenham maior disponibilidade para orientar os casos mais  

complexos. 

Orientações sobre prevenção contra golpes e fraudes no empréstimo consignado 

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

Marinha (DFM) e com a colaboração do Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM),  

elaborou uma cartilha e um vídeo a fim de disseminar orientações sobre o tema. A cartilha, na 

primeira parte, aborda a prevenção contra golpes e fraudes no empréstimo consignado e na 

segunda busca fomentar ações direcionadas à educação financeira. O vídeo apresenta  

ilustrações sobre o tema, conduzido pelo “PeGê”, mascote da PAPEM. 

Ambas são ferramentas úteis no sentido de orientar e mitigar riscos desnecessários e de  

promover a conscientização quanto à necessidade de uma gestão equilibrada dos recursos 

financeiros e incentivar escolhas mais saudáveis que preservem as finanças de toda a Família 

Naval. Entre na página da PAPEM, do SASM ou do SVPM, na internet ou na intranet e tenha  

acesso imediato! 
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CCCPM realiza entrega simbólica de imóvel do “Rio Wonder” 

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), em sua missão de  

facilitar a aquisição da moradia própria para seus beneficiários, no modelo de parceria com a 

iniciativa privada, realizou no mês de setembro, a entrega simbólica das chaves aos dois  

primeiros compradores do empreendimento “RIO WONDER - PORTO MARAVILHA”, localizado na 

região central do Rio de Janeiro. O Sr Carlos Alberto Oliveira Amorim e seu filho Sr Vinicius 

Moura Ferreira Amorim, respectivamente viúvo e filho da ex-Servidora Civil da CCCPM Deise 

Moura Ferreira Amorim, adquiriram seus imóveis com condições diferenciadas por meio da 

parceria da CCCPM com a Caixa Econômica Federal (CEF) e a construtora “CURY”.  

O “RIO WONDER” será o primeiro condomínio completo do Porto Maravilha.  Perto do VLT e com 

fácil acesso às principais vias e opções de lazer da região, sua localização permitirá aos seus 

moradores explorar o melhor que a cidade tem a oferecer: lojas, museus, centros culturais,  

pontos turísticos e áreas boêmias com bares e restaurantes para todos os gostos. 

HNMD e o Apoio Logístico no combate à COVID-19 

No dia 15 de setembro, o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD)  

recebeu mais uma entrega de material de saúde proveniente do  

Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) dentro do  

contexto da Operação Grande Muralha (OGM), a qual tem como  

missão a ampliação da capacidade de resposta do Sistema de Saúde 

da Marinha à ameaça epidemiológica representada pelo novo 

coronavírus (COVID-19), sendo capitaneada pela Diretoria-Geral 

do Pessoal da Marinha e contando com a participação de  

diversas Organizações Militares componentes do SAbM, como a 

Diretoria de Abastecimento da Marinha, o Centro de Controle de 

Inventário da Marinha, o Centro de Obtenção da Marinha no Rio 

de Janeiro e o Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro. 

Desde sua implementação, como consequência dos esforços incrementados pela OGM, o HNMD tem mantido o nível de atendimento   

adequado à Família Naval mesmo nos piores momentos da pandemia, uma vez que a Operação tem provido apoio importantíssimo com o 

fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares. 
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Comissão Naval Brasileira na Europa realiza aquisição de medicamentos  

em apoio à Operação “Grande Muralha” 

No mês de setembro, 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 novos medicamentos do “kit intubação” para apoiar as  

Organizações Militares do Sistema de Saúde da Marinha (SSM),  

no tratamento dos pacientes cometidos pela COVID-19.  

Ressalta-se que a aquisição desses medicamentos no exterior ocorreu  a  

primeira vez em julho sendo, à época, inédita no Sistema de Abastecimento 

da Marinha (SAbM). 

Trâmites de documentos natos digitais  

O Centro Logístico do Material da Marinha 

(CLogMat), na busca por maior eficiência na 

gestão dos processos administrativos  

centralizados por esse Centro (Gestorias de 

Execução Financeira, Pagamento de Pessoal, 

Conta de Pagamentos Imediatos, Obtenção, 

serviços administrativos de Pessoal),  

ingressou como OM Piloto em outubro de 

2020, em ação conjunta com a Diretoria de 

Administração da Marinha (DAdM), na  

implantação da  nova versão do SiGDEM 6.0.  

Após um período de aprendizagem, é possível identificar que a  

utilização desta nova ferramenta tem possibilitado ao Centro  

Logístico atender, de forma tempestiva, sua demanda administrativa 

centralizada, auxiliando na produção, tramitação e arquivamento dos 

documentos e processos nato-digitais assinados com a certificação 

ICP Brasil, de forma mais célere, sustentável e confiável. Destaca-se, 

também, o emprego dos processos digitais pelo CLogMat na  

elaboração dos processos centralizados de:  Contratação; Empenho, 

Liquidação e Pagamento; Requerimentos e Ordens de Serviços; e 

Prestação de Contas.  
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Nos dias 14 e 15 de setembro, foram realizados, nas dependências do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga 

(CIANB), os adestramentos de SIAFI Intermediário de Execução Financeira e Gestoria de Material. 

Oficiais e Praças da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) atuaram como instrutores dos referidos adestramentos, que contaram com 

a presença de 42 Militares de 20 OM localizadas na Sede, respeitando todas as medidas sanitárias em função da   

pandemia de COVID-19. 

O objetivo primário desse tipo de adestramento é manter o elevado nível de capacitação do pessoal que atua como agente responsável 

pelas Gestorias de Execução Financeira e Patrimonial, atualizando e aprimorando o conhecimento desses agentes no que diz respeito 

aos registros contábeis realizados no SIAFI. 

Aconteceu na Intendência 

No dia 15 de setembro, o Centro de Intendência da Marinha em 

Salvador (CeIMSa) recebeu a visita do Comandante de         

Operações Navais, Almirante de Esquadra ALIPIO JORGE      

Rodrigues da Silva, acompanhado do Comandante do 2o Distrito 

Naval, Vice-Almirante HUMBERTO Caldas da Silveira Junior, e do 

Subchefe de Organização do Comando de Operações Navais, 

Contra-Almirante José GENTILE. 

Na oportunidade, a comitiva percorreu as instalações da OM,          

inclusive os paióis onde são armazenadas as diversas categorias de 

materiais pertencentes ao Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM). O Diretor do CeIMSa, Capitão de Mar e Guerra (IM) ALEXANDRO 

Alves da Costa Ribeiro, realizou uma apresentação sobre o Plano de 

Concentração Logística (PCL), sob a perspectiva do CeIMSa. 
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Aconteceu na Intendência 
No dia 28 de setembro, por ocasião das comemorações atinentes ao 11º aniversário de ativação do Centro de Instrução e Adestramento 

Almirante Newton Braga (CIANB) e com a presença do Diretor de Administração 

da Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO, e do Diretor 

do Centro de Controle de Inventário da Marinha, Contra-Almirante (IM)  

GUSTAVO PEREIRA Pinto, foi lançada a 8ª edição do periódico “Acanto em  

Revista”. 

O “Acanto em Revista” é um periódico acadêmico elaborado, anualmente, pelo   

CIANB, composto por pesquisas realizadas pelos Oficiais-alunos dos Cursos de 

Aperfeiçoamento em Intendência e por artigos externos elaborados por Oficiais 

Intendentes, sendo avaliado como B3 na CAPES/QUALIS na área Administração 

Pública/de Empresas e Ciências Contábeis. Está disponível para acesso no   

Portal de Periódicos da Marinha, http://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br . 

No período de 13 a 24 de setembro, foi conduzido, no CIANB, o Curso Especial de Negociação de Contratos Internacionais e Acordos de 

Compensação (C-Esp-NEG-OF) com o objetivo de habilitar Oficiais e Servidores Civis Assemelhados para negociação de acordos           

internacionais, inclusive aqueles atinentes aos Programas Estratégicos da MB. 

O Curso foi aberto com uma palestra do Coordenador do Orçamento da Marinha, Contra-Almirante (IM) Nelson Márcio ROMANELI de  

Almeida, e contou com Instrutores convidados de diversas OM da MB e da Força Aérea Brasileira.  

Decorrente do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a                   

Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 

foi realizado, pelo CIANB, o Curso “Bem-Estar Financeiro: Multiplicadores” no 

período de 14 a 16 de setembro, com o objetivo de contribuir para o  

p l a n e j a m e n t o ,     

c o n t r o l e  e  

organização da vida 

f i n a n c e i r a  d a      

Família Naval. 

O curso foi conduzido na modalidade on-line, por meio da plataforma Webex, 

e teve suporte de instrutores e material didático da CVM. Essa capacitação 

contou com a participação de mais de 80 Militares e Servidores Civis da  

Marinha. 

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


Entre os meses de março e junho, o Centro de Distribuição de Uniformes 

da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro  

(CDU-BAMRJ), sob coordenação do CCIM, realizou a distribuição do  

uniforme cinza para os Cabos das Organizações Militares da área do  

Comando do 1º Distrito Naval. 

Ao longo do período, ocorreu um esforço logístico significativo para a  

separação de aproximadamente 60 mil peças de uniformes, para  

atender mais de 6.800 Cabos de 212 OM. 
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Aconteceu na Intendência 

Com o intuito de realizar um balanço das ações em curso em 

sua área de atuação e contribuir para a coordenação dos  

esforços das suas OM subordinadas, o Centro de Controle de 

Inventário da Marinha (CCIM) realizou, no dia 21 de setembro, a 

reunião do seu Conselho de Diretores. 

Na oportunidade foi possível traçar regras de conduta, dentre 

outros temas, visando ao aumento da eficiência do apoio  

prestado por aquele Centro de Controle. 

O Diretor de Finanças da Marinha, Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso, e o Presidente da Caixa de Construções de Casas para o 

Pessoal da Marinha (CCCPM), Contra-Almirante (IM) Artur OLAVO Ferreira, realizaram apresentações para os Oficiais-alunos do Curso 

de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM), respectivamente, nos dias 08 e 10 de setembro. 

Durante as palestras, conduzidas no auditório do CIANB, foram detalhadas as estruturas organizacionais e principais atividades        

desempenhadas pela DFM e pela CCCPM, apresentando informações relevantes e atualizadas aos Oficiais Intendentes que realizam o 

citado curso. 



No período de 28 a 30 de setembro de 2021, o Centro de Intendência da Marinha em Niterói (CeIMNi) foi submetido à Inspeção  

Administrativo-Militar (IAM), realizada pelo Comando em Chefe da Esquadra. 

O Comandante em Chefe da Esquadra e Inspetor Chefe, Vice-Almirante Arthur Fernando BETTEGA Corrêa, capitaneou a IAM no CeIMNi, 

coordenada pelo Chefe do Estado-Maior da Esquadra, Contra-Almirante Manoel Luiz Pavão BARROSO, acompanhado de Oficiais e Praças 

designados Inspetores Auxiliares. 

Na reunião de abertura, o Diretor do CeIMNi, Capitão de Mar e Guerra (IM) RÔMULO César Duarte de Oliveira, realizou uma apresentação 

para a comitiva sobre a OM, contendo as atividades a serem realizadas durante os anos de 2021 e 2022. Na ocasião, ocorreu, ainda,  

visita às obras das futuras instalações do CeIMNi. 
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No dia 16 de setembro, o Complexo Naval de Abastecimento (CNAb) recebeu a visita dos Aspirantes do Corpo de Intendentes da Marinha 

(CIM) do 3º e 4º anos da Escola Naval (EN), com o propósito de aprimorar, pela visualização da prática, os conhecimentos adqu iridos 

nas diversas disciplinas ministradas ao longo do Ciclo Escolar da EN. 

Durante a visita, foram apresentadas as perspectivas da 

carreira do Oficial Intendente, além das principais       

atividades realizadas pelo CCIM e Organizações Militares 

subordinadas, e pelo Centro de Obtenção da Marinha no 

Rio de Janeiro (COMRJ). O evento representou uma  

oportunidade para que os Aspirantes conhecessem as 

tarefas desempenhadas pelos Oficiais do CIM no âmbito do  

Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM), bem como 

conhecer os sistemas logísticos modernos e eficientes 

existentes em nosso SAbM. 

Aconteceu na Intendência 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 23 de setembro, o CeIMMa recebeu a visita de 

alunos do Colégio Naval, com o intuito de proporcionar 

conhecimentos sobre as atividades desenvolvidas pela 

Marinha do Brasil e motivá-los à Carreira Naval. 

Os alunos Guilherme Gomes Inácio Oliveira e  

Thiago Augusto Jardim Lacerda foram  

recepcionados pelo Capitão de Fragata (IM) Alexandre 

Barbosa GOUVÊA, Diretor do CeIMMa. Na oportunidade, 

os mesmos conheceram as atividades da OM,  

possibilitando o contato com as tarefas de nossa  

Intendência. 

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) realizou, em 21 de setembro, no Aeroporto Internacional do Rio de 

Janeiro, o desembaraço aduaneiro e transporte de carga de alta sensibilidade destinada ao Programa de Submarinos da Marinha.        

O equipamento, destinado à construção do Submarino Angostura     

(S-BR4), procedente da França, tinha como destino a Unidade de  

Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM), em Itaguaí-RJ. 

A escolha do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para o     

recebimento do material foi resultado de um estudo de custos e  

riscos do processo, que contou com o apoio da Coordenadoria-Geral 

do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão   

Nuclear (COGESN) e do Escritório Técnico do Programa de            

Desenvolvimento de Submarinos na França (ET-PROSUB), e foi      

precedida de negociações com terminais portuários, aeroportuários 

e seguradora, em virtude da atipicidade da carga. 

O Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa), no âmbito de seu Programa de Ação e Desenvolvimento Social (PADAS), 

promoveu uma ação em prol da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). Em 23 de setembro, a  

Unidade Móvel do Hemoam, conhecida como “Vampirão”, estacionou no CeIMMa para receber os Militares voluntários das OM da área  do 

Comando do 9º Distrito Naval. O PADAS vem contribuindo, desde 2019, com a realização de ações sociais em Organizações Não  

Governamentais e Órgãos Públicos, em proveito do desenvolvimento da Responsabilidade Socioambiental desse Centro. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 1° de setembro, o Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) promoveu um adestramento visando à 

capacitação dos militares das Organizações Militares Apoiadas (OMAp), no âmbito do Comando da Força Aeronaval. Foram apresentadas 

as principais alterações trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos (Lei 14.133/2021), sancionada em 1º de abril, especialmente 

no que tange à Dispensa Eletrônica, de caráter obrigatório para as        

aquisições de pequeno valor, previstas nos incisos I e II, do art. 75, da    

referida lei, e normatizada por meio da Instrução Normativa n° 67/2021, do 

Ministério da Economia. 

Na ocasião, foi também apresentado um guia, contendo o passo a passo da 

operacionalização no sistema, bem como discutidas as melhores formas de 

colocar em prática as inovações trazidas pelo normativo. O evento contou 

com a participação de 25 militares das diferentes OMAp. 

 

No dia 23 de setembro, no auditório do Comando da Força Aeronaval, o CeIMSPA 

realizou palestra visando à capacitação dos gestores e fiscais de contratos no 

âmbito do Complexo Aeronaval de São Pedro da Aldeia. O evento contou com a 

presença de 80 militares das diferentes OM sediadas no Complexo e foi uma 

oportunidade de agregar conhecimentos nas diferentes atividades vivenciadas 

pelos gestores e fiscais. 

Nessa palestra, casos práticos vivenciados pelo Centro de Intendência foram 

utilizados como exemplo, bem como os principais erros que podem ser  

cometidos pelos agentes, e as diversas formas de evitá-los. 

O Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ) em face da necessidade de abastecimento de viaturas 

administrativas, dispõe de Postos de Abastecimento de Viaturas distribuídos em quatro Organizações Militares (OM): Arsenal de  

Marinha no Rio de  Janeiro (AMRJ), Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ), Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) 

e no próprio Depósito. 

Desse modo, com o objetivo de garantir o funcionamento dentro dos parâmetros ideais de operação, segurança e proteção ambiental, o 

DepCMRJ concluiu em setembro a manutenção geral dos Postos de Abastecimento de Viaturas localizados no DepCMRJ, na BAMRJ e no 

AMRJ. 
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Aconteceu na Intendência 

Dando continuidade ao Ciclo de Capacitação do Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São  

Paulo (CeITMSP), o Empregado Amazul Paulo Augusto, da Assessoria de Gestão e Controle, ministrou, nos 

dias 14 e 15 de setembro, treinamento visando à capacitação de militares e Servidores Civis das OM  

subordinadas ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) em Fiscalização de Contratos  

Administrativos, com foco na Conta Vinculada, gerenciamento de riscos previstos na legislação, em  

ambiente virtual, para os Gestores e Fiscais de Contratos com dedicação exclusiva de mão de obra. 

O treinamento contou com a participação da tripulação interna do CeITMSP e outros representantes das 

diversas OM do Setor da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM). 

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) recebeu, em 23 

de setembro, a visita de 32 Aspirantes do 2º ano da Escola Naval. O Diretor 

do SVPM, Capitão de Mar e Guerra (IM) Marcelo GAMELEIRA Corrêa, realizou 

uma palestra no auditório do Centro Logístico do Material da Marinha 

(CLogMat), com o objetivo de auxiliar os Aspirantes na escolha da opção de 

Corpo a ser realizada em janeiro de 2022, ressaltando as principais  

atividades de Intendência realizadas pela OM. 

Além disso, os Aspirantes tiveram a oportunidade de conhecer as  

instalações do SVPM nos prédios localizados no Edifício Almirante  

Tamandaré e no Anexo da Praça XV. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, 

em 23 de setembro, o tradicional projeto “Tocando Famílias”, 

voltado para os usuários do Programa de Atendimento  

Especial – Pessoa com Deficiência. O palestrante Rafael  

Bonfim foi um dos convidados da atividade, com a palestra 

“Você como protagonista: contornando adversidades e  

fazendo inclusão”. Além da atividade voltada para os adultos, 

a live teve a participação do Fuzibossa e contação de história 

para crianças. 

No mesmo dia, aconteceu também a palestra do projeto  

Prosperidade Naval na Escola Naval (EN), em parceria com a 

Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM). A atividade foi  

realizada no auditório da EN e transmitida ao vivo nas salas de aula a todos os alunos da organização militar, com o objetivo  de  

sensibilizá-los sobre aspectos relacionados à educação financeira. 
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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. 

01OUT — Aniversário do Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ) 

05OUT — Aniversário do Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) 

05OUT — Dia da Criação da Força Naval do Nordeste 

10OUT — Dia dos Veteranos da Marinha 

17OUT — Dia do Maquinista 

21OUT — Aniversário do Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) 

24OUT — Aniversário do Centro de Distribuição de Uniformes da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ) 

28OUT — Dia do Servidor Público 

29OUT — Aniversário da Comissão Naval Brasileira na Europa 

 

Datas comemorativas: 

A Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha agradece a todos que enviaram propostas 

para o concurso do cartaz alusivo ao 252º Aniversário da Intendência da Marinha. 

Ao todo foram recebidos 38 cartazes que serão avaliados pelos Almirantes Intendentes da ativa. O resultado, com os  

3 primeiros colocados, será divulgado em BONO e no “Intendência em foco”. 

Muito obrigado! 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/
http://www.saudenaval.mar.mil.br/outubrorosa2021

