
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 18 de outubro, o Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), Almirante de Esquadra Cláudio Portugal de VIVEIROS, ministrou  

palestra para os Oficiais-alunos do C-Esp-ADIR 2021 sobre o tema “Aspectos relevantes da Justiça Militar da União”. 

Após a palestra, acompanhado do Diretor de Administração da Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO, o  

Almirante  VIVEIROS visitou as instalações do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) e o Espaço Memória 

da Intendência. 
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Ministro do STM visita o CIANB e o Espaço Memória da Intendência  

SVPM recebeu a visita do Comandante de Operações Navais 

Em 31 de agosto, em cumprimento ao ciclo 

anual de Visitas do Almirantado  

Programadas (VAP), o Serviço de  

Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(SVPM) recebeu a visita do Comandante 

de Operações Navais, Almirante de  

Esquadra ALIPIO JORGE Rodrigues da  

Silva. Na ocasião, o Diretor do SVPM,  

Capitão de Mar e Guerra (IM) Marcelo  

GAMELEIRA Corrêa, ministrou uma  

palestra de apresentação, na qual foram 

abordados os assuntos mais relevantes 

da OM. 

Após a palestra, o CMG (IM) GAMELEIRA 

acompanhou o AE ALIPIO JORGE na  

inspeção de alguns Departamentos e 

Setores de Atendimento sediados no  

edifício Almirante Tamandaré e nas  

instalações do Anexo da Praça XV, da 

extinta Maternidade Oswaldo Nazareth. 

Ao término da visita, o AE ALIPIO JORGE 

parabenizou o Diretor e sua tripulação 

pela dimensão e qualidade do trabalho 

que vem sendo prestado pelo SVPM, há 

mais de 60 anos. 



Visita do Presidente da FEMAR ao CCIM 
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Entrega de Distintivo de Suboficial-Mor ao SO-EP Alves 

No dia 25 de outubro, o Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER 

Corrêa dos Santos, acompanhado do Diretor do CCIM, Contra-Almirante (IM) GUSTAVO  

PEREIRA Pinto, entregou ao SO-EP Ronaldo Meneses ALVES, o Distintivo de Suboficial-MOR, por 

ter concluído com aproveitamento o Curso Especial de Preparação, que habilitou o militar ao 

exercício da citada função. 

No dia 21 de outubro, o Centro de Controle de Inventário da Marinha 

(CCIM) recebeu a visita do Presidente da Fundação de Estudos do 

Mar (FEMAR), Almirante de Esquadra (Ref°) AIRTON Teixeira Pinho 

Filho, acompanhado do seu Vice-Presidente, Vice-Almirante (RM1-IM) 

JAYME Teixeira Pinto Filho, e do Diretor do Centro de Apoio a  

Sistemas Logísticos de Defesa (CASLODE), Vice-Almirante (IM)  

Marcus VINICIUS Lima de Souza. 

CCCPM e CIAA realizam inauguração de Posto de Atendimento  

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 

(CCCPM)  ativou, em 22 de outubro, um Posto de Atendimento (PA), 

com a presença do Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, Almirante 

de Esquadra Renato Rodrigues de AGUIAR FREIRE, do Diretor de 

Ensino da Marinha, Vice-Almirante Renato Garcia ARRUDA, do  

Comandante do Centro de Instrução Almirante Alexandrino,  

Contra-Almirante Alexander REIS LEITE, e do Diretor-Executivo da 

CCCPM, Capitão de Mar e Guerra (IM) RUSSLAN Rangel Pereira,  

representando o Presidente da autarquia, Contra-Almirante (IM) 

Artur OLAVO Ferreira. 

O PA é resultado da parceria entre a CCCPM e o CIAA, e tem o propósito de facilitar o acesso de milhares de alunos dos cursos   

ministrados naquele Centro ao financiamento imobiliário e demais produtos da autarquia.   
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Recadastramento anual da prova de vida  

O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) reiniciou, desde 1º de  

novembro, a comprovação de vida para fins de recadastramento anual, que voltou a ser  

obrigatória para veteranos militares, seus pensionistas, anistiados políticos e  

dependentes habilitados no âmbito do Ministério da Defesa, com respaldo legal na  

Portaria GM-MD nº 2.983, de 15 de julho de 2021. Ressalta-se que o  

recadastramento deve ser feito pelos aniversariantes de cada mês, portanto,  

apenas os nascidos em novembro realizarão no presente mês, da mesma forma que  

somente quem nasceu em dezembro efetuará no próximo e assim  

sucessivamente. 

De modo a trazer maior comodidade e facilidade para a Família Naval, foram  

criadas novas possibilidades de recadastramento: presencialmente (nos Postos de  

Atendimento da Sede do SVPM e nos Postos de Atendimento Avançado); por meio digital, 

utilizando a biometria facial (pelo aplicativo ‘‘gov.br’’); através de visita  

domiciliar (para casos que envolvam moléstias graves ou impossibilidade de  

locomoção); e mediante ligações de vídeo via WhatsApp (para aqueles acima de 80 anos 

e que residam no exterior).  Informações detalhadas estão contidas na Carta de Serviços 

e no Folder ‘’Recadastramento Anual’’, disponibilizados em www.marinha.mil.br/svpm. 

Palestra de opção do Corpo de Intendentes da Marinha para a turma do 2º Ano da Escola Naval 

No dia 20 de outubro, a Escola Naval promoveu a tradicional  

palestra de opção de Corpo para os Aspirantes do 2º Ano, a fim de 

auxiliá-los na decisão que farão no início de 2022. O evento contou 

com a presença do Diretor de Abastecimento da Marinha,  

Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, que proferiu uma 

palestra expondo as oportunidades da carreira e inovações dentro 

da Intendência. Ademais, o Diretor de Administração da Marinha, 

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

Centro de Controle de Inventários da Marinha, Contra-Almirante 

(IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, participaram da exposição, conferindo 

maior prestígio e importância ao evento. 

Na ocasião, o Capitão de Corveta (IM) Bruno de Moraes MARQUES, o 

Capitão-Tenente (IM) HUGO Cavalcante Nogueira Filho e o  

Capitão-Tenente (IM) CASSIO Rangel ANTUNES apresentaram suas trajetórias profissionais, proporcionando aos Sentinelas dos Mares a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as atividades atinentes a um Oficial Intendente. 

http://www.marinha.mil.br/svpm
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Centro de Munição da Marinha e Instituto de Pesquisa da Marinha celebram parceria inédita  

O Centro de Munição da Marinha (CMM) e o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) assinaram, no dia 08 de outubro, o Termo de   

Compromisso para a transferência e operacionalização dos novos microcalorímetros do Laboratório de Calorimetria do CMM. 

Essa parceria possibilitará uma análise moderna da estabilidade química das pólvoras e abre a oportunidade para potenciais acordos 

de cooperação com Universidades e empresas. Sob a perspectiva da Logística Naval, essa ação contribui para reafirmar o  

compromisso do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) com a segurança e confiabilidade dos materiais do símbolo de jurisdição 

“J” (munição) que são fornecidos às OM.  

O CCIM recebeu a visita do Comandante da Base de Apoio Logístico do Exército  

Com o propósito de permitir o intercâmbio de experiências, no dia 

18 de outubro, o CCIM recebeu a visita do Comandante da Base de 

Apoio Logístico do Exercito (B Ap Log Ex), General de Brigada  

HERMESON Nóbrega Barros de Oliveira, acompanhado dos  

Comandantes do 1º Depósito de Suprimento, Depósito Central de 

Munição, Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento,  

Estabelecimento Central de Transportes e Batalhão Central de  

Manutenção e Suprimento.  

Na ocasião, a comitiva percorreu as instalações do Depósito de  

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

Suprimento de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepSIMRJ) e do Centro de Distribuição de Uniformes da Base de 

Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ), onde 

foram apresentados os processos e as modernas ferramentas  

tecnológicas existentes, destacando-se a visita ao laboratório de 

perícia técnica dos gêneros alimentícios e a utilização do sistema WMS no gerenciamento de itens afetos à cadeia de suprimentos de 

uniformes. 
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Casa do Marinheiro implementa sistema de gerenciamento de reserva do Hotel de Trânsito 

Com o intuito de facilitar a estada no Hotel de Trânsito para Praças no Rio de Janeiro (HTPRJ) e 

trazer comodidade aos seus usuários, a Casa do Marinheiro (CMN)  

informatizou o gerenciamento do hotel de trânsito e adicionou em suas páginas da  

intranet e internet um sistema de reservas on-line. 

Destacam-se, entre as principais facilidades do sistema, a de se obter com antecedência o valor 

final do custo do período e evitar o trâmite de mensagens administrativas ou  

e-mail para solicitar reservas, podendo ainda ser acessado em qualquer dispositivo  

móvel, tablet ou computador. 

Após o preenchimento do formulário, o interessado receberá um e-mail de confirmação da  

reserva. O detalhamento da operação poderá ser obtido nas páginas da OM na  

intranet e internet.  

DAdM e CIANB realizam seminário virtual sobre a nova  

Lei de Licitações e Contratos Administrativos 

A DAdM e o CIANB realizaram, no dia 29 de setembro, o Seminário Virtual sobre a nova Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos - Lei n° 14.133/2021. O evento foi conduzido de 

forma on-line, por meio da Plataforma Webex, com mais de 400  

participantes, em 170 pontos de acesso pelo país. Nas apresentações, feitas por  

convidados do meio civil (Ministério da Economia, AGU e CJU-RJ), os seguintes  

temas foram abordados: Dispensa (pelo baixo valor) e Inexigibilidade de Licitação, Diálogo 

Competitivo, Duração do Contratos Administrativos, Procedimentos  

Auxiliares (Procedimentos de Manifestação de Interesse e Credenciamento),  

Publicidade (as condições de eficácia) e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) 

p r i n c i p a i s  n o v i d a d e s  e  

vantagens operacionais. 

A abertura e a conclusão do 

evento foram realizadas pelo  

Diretor de Administração da  

Marinha, Contra-Almirante (IM) 

Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO. Ao 

final de cada apresentação, foi 

conduzido um fórum de dúvidas, mediado pela Capitão de Corveta (IM) ÉRICA 

Von Raschendorfer Bastos Maia, Chefe do Departamento de Ensino do CIANB. 

As apresentações foram gravadas e serão disponibilizadas na página do CIANB. 
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No dia 05 de outubro, na Escola Naval, o Grêmio Gastão Motta  

realizou o I Circuito Acanto, que foi idealizado com o intuito de  

subsidiar os Aspirantes sobre a carreira e atividades do Oficial 

Intendente, auxiliando a escolha de Corpo dos Aspirantes do 2° e 1° 

anos, bem como aprimorando os conhecimentos adquiridos, pelos 

Aspirantes Intendentes do 4° e 3° anos, nas diversas disciplinas 

ministradas ao longo do Ciclo Escolar. 

O evento contou com a presença de oito Oficiais palestrantes, cada 

qual com sua carreira particular, onde juntos foram capazes de 

abarcar a capilaridade inerente ao Corpo de Intendentes. 

Aconteceu na Intendência 

No dia 21 de outubro, o Centro de Distribuição e Operações  

Aduaneiras da Marinha (CDAM) celebrou os 27 anos de sua criação 

em cerimônia comemorativa, presidida pelo Diretor do CCIM,  

Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto. Na Ordem do Dia, o 

Diretor destacou algumas realizações do CDAM, citando o esforço 

da tripulação no enfrentamento à pandemia da COVID-19, a atuação 

da OM em prol de projetos estratégicos da Força ao longo dos anos, 

em especial, do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que 

levou o CDAM a se tornar o maior importador da Administração 

Pública Direta. 

Na ocasião, foi realçado o reconhecimento, interno e externo à MB, 

pela atuação da OM, materializados pelos prêmios “Inovação”,  

concedido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha em 2020, e 

“Melhor Importador do Ano”, concedido pelo Terminal de Cargas RIOgaleão em 2021. As diversas tripulações do CDAM sempre souberam 

honrar o seu lema: “Aqui a logística acontece!” 

O CDAM, sob a supervisão do CCIM e em coordenação com a  

Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE), realizou o  

desembaraço aduaneiro e envio de sobressalentes para  

atendimento de demandas emergenciais de meios da Esquadra  

operando no exterior. 

Foram enviados sobressalentes de aviação para a cidade de Kribi 

(Camarões), visando à manutenção da prontidão da aeronave Lynx 

embarcada na Fragata “Independência” (F-44), durante a Operação 

GUINEX I, realizada no Golfo da Guiné. Foi atendido, também, o  

pedido de sobressalentes de máquinas do Navio Escola “Brasil”  

(U-27), que está atracado na cidade de Lisboa (Portugal),  

cumprindo roteiro da XXXV Viagem de Instrução de Guardas-Marinha. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 1° de outubro, no Centro de Intendência da Marinha em Ladário, foi 

inaugurada a Sala de Ensino a Distância, com o projeto CIANB Virtual. A 

cerimônia foi presidida pelo Diretor Geral de Desenvolvimento Nuclear e 

Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio OLSEN, por 

ocasião da Visita do Almirantado Programada, contando ainda com a 

presença de outras autoridades, a saber: o Comandante do 6° Distrito  

Naval, Contra-Almirante PAULO César Bittencourt FERREIRA, o Diretor de 

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

ASSUMPÇÃO e o Diretor do CIANB, Capitão de Mar e Guerra (IM) MARCO  

ALEXANDRE Rodrigues de Aguiar. 

A sala utiliza ferramentas de Educação a Distância do CIANB, contribuindo 

para o incremento da capacitação e a manutenção do nível de  

adestramento de militares e servidores civis na área de jurisdição do Com6°DN, sem que haja necessidade de realização de despesas 

com deslocamento de pessoal. 

Nos dias 04, 05 e 06 de outubro, o CeIMMa, em parceria com o 

CIANB, realizou o Estágio de Fiscalização de Contratos  

Administrativos, com o intuito de proporcionar aos militares um 

nível de conhecimento básico, no que tange aos aspectos jurídico e 

administrativo.  

O tema é de extrema relevância para quem atua diretamente na 

função de gestor/fiscal de contratos administrativos. 

Nos dias 06 e 07 do mês de outubro, o Centro de Intendência da 

Marinha em Manaus (CeIMMa) foi visitado pela equipe de  

examinadores do Programa de Qualidade Amazonas (PQA), por ter 

sido selecionado para a segunda fase do Programa. 

Durante a visita foram abordadas as Práticas de Gestão constantes 

no Relatório encaminhado em junho, cumprindo parte dos  

requisitos para concorrer ao Prêmio em 2021. 



No dia 07 de outubro, em cerimônia virtual, que contou com as  

presenças do Diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da  

Marinha, Vice-Almirante José Carlos MATHIAS, e do Diretor de  

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

ASSUMPÇÃO, foi realizado o encerramento da 1ª Turma do Curso de  

Aperfeiçoamento Avançado de Praças (C-ApA-PR) em Gestão de Bens 

Culturais a distância. 

Com essa primeira Turma, a Marinha recebeu 30 Segundos-Sargentos, de 

8 especialidades do Corpo de Praças da Armada (CPA), e 12 do  

Corpo Auxiliar de Praças (CAP), aptos a lidar com funções e atividades 

inerentes ao trato com os bens culturais que compõem o rico e vasto acervo de nossa Força. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 05 de outubro, 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) com foco na integração do SISPAG2 com o Sistema de  

Custos da Marinha (SCM). Na ocasião, foram disponibilizadas  

orientações e o passo a passo sobre os procedimentos a serem 

executados para o cadastramento inicial da associação entre os 

militares e os respectivos centros de custos de suas OM. 

No referido adestramento também foram apresentados os centros 

de custos em vigor, o Manual SISPAG2 de associação dos centros 

de custos com as Relações de Remunerações, bem como o guia de 

perguntas e respostas da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) 

sobre o tema. O evento contou com a participação de 17 militares das diferentes OMAp. 

No dia 07 de outubro, o CeIMMa participou do evento alusivo ao Dia 

das Crianças na Escola Estadual Almirante Ernesto de Mello  

Baptista, promovido pelo Comando do 9° Distrito Naval. 

 

Durante o evento, os alunos da Escola conheceram um pouco sobre 

as atividades desenvolvidas no Centro. Foi um momento de  

conhecimento e diversão para as crianças do Ensino Fundamental I. 



No período de 13 a 22 de outubro, foi realizada a fase presencial do 

Curso Especial de Administração para Diretores e Vice-Diretores  

(C-Esp-ADIR), que contou com 83 Oficiais-alunos que assumirão 

cargos de Direção e Vice-Direção em 2022. 

Nessas 2 semanas, além de temas relacionados à Gestão  

Administrativa das OM, foram abordados diversos outros assuntos 

que, certamente, farão parte do dia-a-dia dos futuros Diretores e 

Vice-Diretores: Assistência Social, Inteligência, Gestão do Pessoal 

Civil, Justiça e Disciplina, assuntos de carreira relacionados à CPO 

e à CPP, Comunicação Social, etc. 
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Em 6 de outubro, foi realizado o VII Encontro Pedagógico do CIANB com o tema “Novos 

paradigmas da Educação: o aluno em foco”. O Evento foi realizado pela plataforma  

Webex e teve o propósito de promover o debate acerca dos paradigmas educacionais no  

contexto pós-pandemia COVID-19, tendo o aluno como centro do processo. 

Foram proferidas três palestras por representantes da Diretoria de Ensino da Marinha 

(DEnsM), da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) e da 

U n i v e r s i d a d e  

Estácio de Sá,  

seguidas por uma 

sessão de debates 

via chat on-line, tendo sido abordados os seguintes  

temas: “O discurso do Ensino Remoto durante a pandemia de  

COVID-19”; “Motivação dos alunos em tempo de confinamento”; e 

“Microlearning a favor da gestão do conhecimento: perspectivas e 

concepções na Marinha do Brasil”. O Encontro contou com 156  

participantes de 35 Organizações Militares da Marinha. 

Aconteceu na Intendência 

Em cerimônia ocorrida no dia 15 de outubro, o CIANB celebrou a 

data comemorativa do Dia do Mestre. Nesse evento, após a leitura 

da Ordem do Dia do Diretor de Ensino da Marinha, foram entregues 

os distintivos de instrutoria aos militares do Magistério Militar  

Naval (MMN) e os prêmios aos professores e instrutores que se 

destacaram no ano de 2021 nas capacitações conduzidas pelo  

CIANB. 

Os seguintes professores/instrutores foram premiados: Capitão de 

Fragata (IM) CLÁUDIO José de MELO Ferreira (SECIRM), Capitão de 

Corveta (IM) JORGE NASCIMENTO de Oliveira Junior (DGOM),  

SUBOFICIAL PL  Antonio Raimundo da Silva CRUZ Junior (DFM), e 

Professor Moacir (UFRJ).  
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Aconteceu na Intendência 

Nos períodos de 30 de agosto a 01 de setembro e 26 a 29 de outubro,  o Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepCMRJ) recebeu a visita dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento em Manobras de Apoio de Aviação (C-AP-EV) e do Curso de  

Especialização em Manobras de Equipagem de Aviação (C-ESP-RV) do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval José Maria do 

Amaral Oliveira (CIAAN).  

Durante a visita, a comitiva conheceu as dependências do DepCMRJ, o processo de recebimento, armazenamento e controle de  

qualidade de querosene de aviação (QAV) em grande volume, assim como os procedimentos de emergência e proteção ambiental. Na 

oportunidade, os instrutores do CIAAN ministraram adestramento de Segurança de Aviação e Combustíveis de Aviação para a  

tripulação do DepCMRJ, contribuindo para elevação da qualificação dos militares de ambas as unidades. 

No dia 22 de outubro, o Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu a visita de 56 Oficiais-alunos e Instrutores do Curso de  

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

Durante a visita, os Oficiais-alunos participaram de uma palestra com o intuito de apresentar a atividade fim do Centro. Posteriormente, 

os militares visitaram os paióis de armazenagem de munição e observaram os cuidados relativos ao manuseio e à guarda deste tipo de 

material, bem como algumas peculiaridades logísticas referentes ao material de Símbolo de Jurisdição “J”.  
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Aconteceu na Intendência 

Em 22 de outubro, o estudo intitulado “Práticas de Gestão do  

Conhecimento relacionadas aos Processos Organizacionais: uma análise 

na Setorial Contábil do Comando da Marinha”, desenvolvido pela Capitão de 

Corveta (T) ISABELLE Leal da Silva Cardoso, da Diretoria de Finanças da 

Marinha (DFM), foi apresentado na 4ª edição do Congresso de  

Contabilidade da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

O trabalho analisa o estágio de implantação e o grau de alcance das  

práticas de Gestão do Conhecimento (GC) relacionadas aos processos 

organizacionais no âmbito da Setorial Contábil do Comando da Marinha 

(atribuição exercida pela DFM junto ao Sistema de Contabilidade Federal). 

Além disso, o estudo almeja contribuir para o aprimoramento das  

atividades exercidas pela DFM. 

O  re fer ido  ar t igo  encontra -s e  d is pon íve l  no  l ink :  

https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/contufu2021.completo0174.pdf 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, em 26 

de outubro, a Capacitação de Multiplicadores em Prevenção ao 

Abuso de Álcool e Outras Drogas. A atividade foi transmitida via 

plataforma Webex e contou com a participação de mais de 140  

participantes, entre profissionais dos Núcleos de Assistência Social 

de todo o país e militares e servidores civis interessados na  

temática. 

A capacitação foi ministrada pela neuropsicóloga e doutoranda em 

Saúde Mental Evelyn Miranda e foram abordados aspectos como 

relação de uso e abuso de substâncias, programas de prevenção e 

as mais recentes e eficazes abordagens psicoterapêuticas no 

tratamento da adicção. 

A revista Intendência em Pauta 4ª Edição está disponível na página do Corpo de Intendentes da 

Marinha (CIM). 

Para acessar, basta clicar no link:  Revista Intendência em Pauta 4ª Edição 

 

Revista Intendência em Pauta 4ª Edição 

https://eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/contufu2021.completo0174.pdf
https://www.marinha.mil.br/intendencia/sites/www.marinha.mil.br.intendencia/files/Revista%20Intend%C3%AAncia%20em%20Pauta%204%C2%AA%20Ed.pdf
https://www.marinha.mil.br/intendencia/sites/www.marinha.mil.br.intendencia/files/Revista Intend%C3%AAncia em Pauta 4%C2%AA Ed.pdf
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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. 

05NOV — Dia do Corpo de Saúde da Marinha 

06NOV — Dia Nacional do Amigo da Marinha 

10NOV — Dia da Esquadra 

11NOV — Armistício da 1ª Guerra Mundial 

16NOV — Dia Nacional da Amazônia Azul 

19NOV — Dia da Bandeira 

26NOV — Dia do Corpo Auxiliar da Marinha 

26NOV — Aniversário do Navio-Tanque Almirante Gastão Motta - G23 (NTAlteGMotta) 

30NOV— Aniversário do Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) 

Datas comemorativas: 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/
https://www.marinha.mil.br/saudenaval/momento-saude-naval

