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Cerimônia de imposição da Medalha Mérito Acanto 

No dia 15 de dezembro, no Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta (EAGM), foi realizada a 

Cerimônia de Imposição da Medalha 

Mérito Acanto, a qual destina-se a 

r e c o n h e c e r  o  m é r i t o  d o s  

militares que tenham se destacado 

pela exemplar dedicação à profissão e 

p e lo  i n vu lg a r  in t er e s se  n o  

aprimoramento de seus misteres na 

área de Intendência da Marinha. 

O Secretário-Geral da Marinha,  

Almirante de Esquadra Marcelo  

Francisco CAMPOS foi agraciado com 

a Medalha Mérito Acanto – Passador de Bronze – 1 folha; e o Contra-Almirante (IM) SERGIO RICARDO 

Machado com a Medalha Mérito Acanto – Passador de Prata – 4 folhas. 

Em suas palavras, o Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS expressou a honra de receber a medalha e enfatizou a  

competência e a capacitação dos Oficiais Intendentes no assessoramento aos Chefes Navais. 

O Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo 

(CeITMSP), no dia 30 de novembro, completou 1 ano de atividades. 

Ao longo desse ano o CeITMSP concluiu mais de 1.500 processos 

de obtenção no país, dentre os quais, mais de 1.000 aquisições 

diretas, 95 acordos administrativos, 50 pregões, 14 sanções  

administrativas, oito reconhecimentos de dívida, três tomadas de 

preços, três afastamentos licitatórios por inexigibilidade, dois  

concorrências e dois convênios. Adicionalmente, 133 solicitações 

ao exterior foram encaminhadas e acompanhadas junto às  

Comissões Navais no Exterior, além de ter centralizado o  

pagamento de 1.300 militares, aproximadamente. 

A respeito do importante tema de capacitação de pessoal, o  

CeITMSP promoveu, proferiu ou participou de 19 treinamentos  

presenciais/remotos, disponibilizados para todos os gestores e fiscais de contratos, com a entrega, inclusive, de manuais  

customizados para cada acordo administrativo vigente sob a responsabilidade das OM Centralizadas. 

1º Aniversário do CeITMSP 



No dia 7 de dezembro, no Salão Nobre do Edifício Almirante  

Gastão Motta, ocorreu a Cerimônia de Premiação do Concurso do 

Cartaz alusivo ao 252º Aniversário da Intendência da Marinha. 

Foram recebidos ao todo 38 cartazes, uma quantidade inédita no 

recebimento de propostas, cada uma com a sua individualidade e 

criatividade, demonstrando o empenho e a dedicação dos  

participantes no Concurso. 

Os cartazes foram avaliados pelo Secretário-Geral da Marinha e 

pelos Almirantes Intendentes da ativa. 

 

Os premiados do concurso foram: 

Cerimônia de Premiação do Concurso Cartaz da Intendência 
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CNBW realiza visita à Diretoria de Programas Internacionais  

para o “Foreign Military Sales”,  

No dia 7 de dezembro, a Comisão Naval Brasileira em Washington (CNBW) 

realizou uma visita à Diretoria de Programas Internacionais do “Naval 

Supply Systems Command - Weapon Systems Support”  

(NAVSUP WSS), localizada na Filadélfia, Estados Unidos da América, cuja 

missão dentro da estrutura organizacional da “USNavy” é apoiar as  

atividades logísticas referentes aos sistemas de armas dos parceiros 

internacionais dos EUA. 

A visita reforçou a importância do NAVSUP WSS nas atividades afetas ao 

“Foreign Military Sales” (FMS), na qual a CNBW mantém ativo um escritório 

nas instalações do  NAVSUP WSS, bem como na capacitação de Oficiais da 
MB, por meio de intercâmbios realizados na Organização. 

   

1ª colocada: 1°SG-PD Adriana Marques  

Barbosa Vencionek (CTMRJ) 

2º colocado: 3°SG-EF Douglas Santos de 

Santana (DepMSMRJ) 

3º colocado: CB-CI João Felipe Sales de 

Oliveira (DAbM) 
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CeIMMa participa da Premiação Qualishow 2021 

No dia 10 de dezembro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) participou do Qualishow 2021, evento integrante do 

Prêmio Qualidade Amazonas, com a premiação das Organizações vencedoras, no SESI Clube do Trabalhador. O CeIMMa foi agraciado 

com o Prêmio Ouro na Categoria Gestão - 500 pontos. O prêmio é resultado dos esforços contínuos em prol da melhoria na gestão e  

processos, fruto do comprometimento da tripulação em manter os mais elevados índices de qualidade nos serviços prestados. 

Oficial do Corpo de Intendes da Marinha é agraciada com o prêmio pela Armada Argentina 

No dia 14 de dezembro, por ocasião da cerimônia de encerramento do curso  

"Posgrado en Administración Naval", ministrado na "Escuela de Oficiales de la Armada" (ESOA), 
a Armada Argentina agraciou a Capitão-Tenente (IM) CAROLINA Vitor França com o prêmio de 

"Dirección General de Administración y Finanzas", em  

reconhecimento pela primeira colocação obtida no referido 

curso. 

Para a conclusão de curso, a Capitão-Tenente (IM) Carolina 

apresentou o trabalho "Aprendizaje Basado en Proyectos:  
una propuesta para el perfeccionamiento de la enseñanza en 
las Escuelas Militares”. O trabalho buscou identificar as  

expectativas e percepções dos três grupos envolvidos no 

processo de aprendizagem corporativo das Marinhas do  

Brasil e da Argentina – professores, alunos e chefes – a fim 

de propor uma aprendizagem orientada à gestão, com um 
enfoque mais prático e efetivo no alcance dos objetivos organizacionais. O referido trabalho 

recebeu a mais alta pontuação, se destacando por sua excelente estrutura, coerência entre ideias e conceitos, integração de conteúdo, 

comunicação e bibliografia. 
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Patrono do CIANB, Almirante Newton Braga, é homenageado pela DPHDM 

No dia 9 de dezembro, durante a Sessão de Encerramento das  

Atividades Culturais de 2021, realizada pela Diretoria do  

Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), o Patrono do CIANB,  

Almirante de Esquadra NEWTON BRAGA de Faria, foi homenageado pelo seu  

centenário de nascimento. 

Durante a cerimônia, foi lido o histórico da  

carreira do ilustre Chefe Naval, sendo entregue pelo 

Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra 

Marcelo Francisco CAMPOS, uma cópia do texto de 

homenagem ao seu filho, o Almirante de Esquadra 

João Afonso PRADO MAIA de Faria. 

O CIANB concluiu, em 10 de dezembro, o Curso de  

Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais  

(C-ApA-IM), o curso teve duração de 7 meses e capacitou  

Oficiais Intendentes em três áreas de concentração:  

Administração/Auditoria, Orçamento/Finanças e Logística de 

Material. 

A cerimônia de encerramento do curso e entrega de diplomas e 

prêmios escolares foi presidida pelo Secretário-Geral da  

Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, que, 

ao final da cerimônia, proferiu algumas palavras aos  

56 Oficiais-Alunos concludentes do Curso. 

O C-ApA-IM, já em sua 2ª edição, tem buscado o paradigma de uma síntese ideal entre capacitação técnico-profissional em gestão,  

senso crítico, trabalho em equipe e, sobretudo, pendor militar-naval dos seus Oficiais-Alunos. 

Cerimônia de Encerramento do C-ApA-IM 2021  



Certificação Qualidade Brasil 

Em 25 de novembro, na cidade de Cuiabá-MT, foi realizada a Cerimônia do Prêmio Qualidade 

Brasil 2020/2021, onde a Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) foi certificada no processo 

TQCS – Total Quality Control Service apresentando alto índice de satisfação em todos os  

requisitos analisados e está apta a utilizar o Selo Internacional da Qualidade. 

A certificação foi criada em 1950, na Itália, pela “Associazione Importatori e Exportatori de  
Milão”, com o apoio do Governo Italiano, sendo, inicialmente, uma das maneiras encontradas 

para diferenciar e selecionar produtos e serviços com melhores condições de competitividade 

no mercado externo e, internamente, incentivar a melhoria da qualidade dos produtos e       

serviços, consequentemente contribuindo para o fortalecimento da balança comercial e para a 

reconstrução do país após a Segunda Grande Guerra. 

No Brasil, a Associazione atua desde 1977, quando realizou, em São Paulo, a primeira edição da 

Certificação Qualidade Brasil. Hoje, seu objetivo é incentivar a qualidade em todos os níveis, 

premiando empresas e instituições, públicas e privadas, com destaque na Gestão de Qualidade 

e resultado final junto ao mercado consumidor. 
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Aconteceu na Intendência 

No dia 12 de novembro, a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (AMAZUL), 

empresa pública, organizada sob a forma de sociedade anônima, celebrou com 

as empresas francesas Cegelec CEM, Naval Group e Axima Concept os primeiros 

contratos internacionais de sua recente história. A AMAZUL, criada pelo Decreto 

nº 7.898, de 1° de fevereiro de 2013, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio 

do Comando da Marinha, tem a missão de desenvolver, transferir e manter  

tecnologias necessárias ao Programa Nuclear da Marinha (PNM), ao Programa 

Nuclear Brasileiro (PNB) e ao Programa de Desenvolvimento de Submarinos 

(PROSUB) mediante a gestão de pessoas e do conhecimento, a fim de contribuir 

com a independência tecnológica do País, em benefício da nossa sociedade. 

Os contratos firmados apresentam como objeto a prestação de serviço técnico especializado de análise de projetos básicos de  

engenharia do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE), que é parte essencial do PNM. O LABGENE é o protótipo, 

reproduzido em terra, da planta nuclear do futuro submarino com propulsão nuclear brasileiro (SN-BR). 

No período de 29 de novembro a 03 de dezembro, como  

atividade constante do currículo do Curso de Aperfeiçoamento 

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

Oficiais-Alunos realizaram a Viagem de Estudos (VE) à cidade de 

São Paulo. 

Essa viagem foi oportunidade para os Oficiais-Alunos travarem 

contato mais próximo com os Projetos Estratégicos da MB, em 

especial PROSUB e PNM, com Empresas Estratégicas de Defesa 

e com Empresas Logísticas, reafirmando diversos conceitos 

previamente tratados em sala de aula. 



No dia 13 de dezembro, o Diretor do Centro de Intendência da  

Marinha em Salvador (CeIMSa), Capitão de Mar e Guerra (IM)  

ALEXANDRO Alves da Costa Ribeiro, assinou o contrato para  

aquisição e instalação de cinco módulos frigoríficos de 20  

toneladas/cada. Essa medida proporcionará ao 2º Distrito Naval  

a u t o n o m i a  n a  

armazenagem de 

g ê n e r o s  

frigorificados, o que 

antes era realizado 

por empresa terceirizada, fortalecendo, assim, a capacidade logística da Marinha, 

na Bahia. 

A expectativa é de que, em março 2022, a câmara frigorífica passe a operar com 

sua capacidade total. O retorno do investimento ocorrerá em quatro anos, quando a partir de então, acontecerá uma economia de  

R$ 80 mil/ano.  

O Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga 

(CIANB) concluiu em dezembro o aperfeiçoamento de mais um  

Oficial da Armada Argentina, reafirmando os laços entre as duas 

Marinhas Amigas. 

Neste ano, o Tenente de Fragata Contador Gustavo Aldolfo KATCH 

realizou com êxito o Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para 

Oficiais (CAIO), no período de janeiro a maio, e o Curso de  

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

no período de maio a dezembro de 2021. 
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Entre 29 de novembro e 10 de dezembro, 31 Aspirantes Intendentes do 3⁰ ano 

da Escola Naval realizaram o “Estágio de Verão” nos Centros de Intendência 

da Marinha em Belém, Ladário, Manaus, Natal, Rio Grande e Salvador. Cada 

Comitiva foi composta entre 

quatro e seis Aspirantes (IM). 

No CeIMLa, o estágio ateve-se, 

precipuamente, à prática  

profissional, com vistas a  

fomentar e promover aos  

Aspirantes uma experiência 

nas diversas Divisões do 

CeIMLa.  Para  f ins de  

ambientação e apresentação das especificidades e das capacidades logísticas 

e operativas do Comando do 6º Distrito Naval, foram realizadas, visitas ao 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas, à Base Fluvial de  
Ladário, ao Comando da Flotilha do Mato Grosso, com embarque no Navio-Patrulha “Poti”, e, por fim, voo em aeronave do 1º Esquadrão 

de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste. 

Aconteceu na Intendência 
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Aconteceu na Intendência 

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

doação de brinquedos para instituições cadastradas no Programa Pátria Voluntária, 

criada pela Casa Civil da Presidência da República. 

Na campanha “Natal Voluntário”, as doações foram arrecadadas pelas tripulações das 

63 Organizações Militares apoiadas pelo SASM. No total, as instituições contempladas na 

ação presentearam mais de mil crianças neste Natal. 

O Centro de Munição da Marinha (CMM) implementou seu plano de  

recuperação de capacidades, ao longo de 2021, visando à crescente 

demanda da Força Naval ao Sistema de Abastecimento da Marinha 

(SAbM) para materiais do símbolo de jurisdição “J”. Dentre as principais 

ações do referido plano é possível destacar a manutenção do guindaste 

de elevação e movimentação de cargas e materiais pesados (GRUA) do 

Cais do Canal, com capacidade de 10 toneladas, bem como a obtenção 

de: dois tratores; uma empilhadeira elétrica; uma ambulância UTI; e um 

caminhão de carga leve. 

Adicionalmente, buscou-se o intercâmbio de informações logísticas e da gestão de 

munições, por meio de visitas institucionais tais como da Escola de Instrução  

Especializada (EsIE), do Exército Brasileiro, e do Curso de Desativação de Artefatos 

e Explosivos (DAE) do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro 

Aché (CIAMA), dentre outras. Assim, tornou-se possível o fornecimento de munição 
para as Organizações Militares, da sede e fora de sede, em um nível de atendimento 

de 95%. Além disso, foram obtidos os primeiros resultados dos testes de  

estabilidade química com propelentes, a partir de modernos microcalorímetros, em 

parceria com o Instituto de Pesquisa da Marinha (IPqM). 

O Centro de Munição da Marinha (CMM), em coordenação com a Capitania dos 

Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), realizou de 24 a 25 de novembro, ações de 

inspeção naval nas proximidades da Ilha do Boqueirão.  

A ação teve como objetivo fiscalizar a segurança da navegação e a  

salvaguarda da vida humana no mar, além de obter um efeito  

dissuasório às embarcações que adentram na Área de Segurança  

Marítima (ASM) fim realizar a prática de pesca ilegal em área  

proibida. Ressalta-se que a presença do Inspetor Naval da CPRJ  

contribuiu sobremaneira para elevar o conhecimento sobre técnicas de  

abordagem utilizadas atualmente no âmbito da MB, incrementando o nível de 

segurança orgânica do CMM no que concerne ao controle de sua ASM. 
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01JAN — Confraternização Universal 

10JAN — Aniversário do Centro Logístico do Material da Marinha (CLogMat) 

15JAN — Aniversário da Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) 

17JAN — Aniversário do Centro de Intendência  da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) 

 

 

O Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) fará a entrega das platinas aos Oficiais do CIM, servindo na área Rio ou em trânsito, 

que foram promovidos em 25 de Dezembro de 2021. 

 

A cerimônia será realizada no Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) no dia  

28 de Janeiro de 2022, às 09h, no uniforme 5.5. 

 

Os promovidos podem confirmar presença por meio do link https://forms.gle/xwzutr1PhpXiLGCM7 até 21 de 

Janeiro de 2022. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: (21) 2104-5793. 

Cerimônia de Entrega de Platinas 

 
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. 

Datas comemorativas: 

https://forms.gle/xwzutr1PhpXiLGCM7
https://www.marinha.mil.br/intendencia/

