
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 26 de maio, visitou o Centro de Intendência da Marinha em Ladário o Senhor  

Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir GARNIER Santos,  

acompanhado pelo Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha, Vice-Almirante Antô-

nio CAPISTRANO de Freitas Filho, e pelo Comandante do 6º Distrito Naval,  

Vice-Almirante PAULO César Bittencourt FERREIRA. 

Na ocasião, o CM visitou a Sala do CIANB VIRTUAL, conheceu aspectos referentes à  

modernização do Parque de Tancagem e a instalação de placas fotovoltaicas no telha-

do do CeIMLa, em prol do Complexo Naval de Ladário. 
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Visita do Senhor Comandante da Marinha ao CeIMLa 

O Corpo de Intendentes da Marinha convida os Oficiais Intendentes da Área-Rio a  

participarem do Ciclo de Palestras sobre “atualidades e carreira”, que ocorrerá de acordo 

com a seguinte programação: 

Abertura - AE Marcelo Francisco CAMPOS, Secretário-Geral da Marinha; 

“Atualidades e Perspectivas” – VA (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, Diretor de  

Abastecimento da Marinha; 

“A Carreira e propostas em análise” – CA (IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO,  

Diretor de Administração da Marinha; 

“O Empório Naval” – CA (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, Diretor do Centro de Controle de  

Inventário da Marinha; e 

“Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta” (AAGM) – CMG (RM1-IM) Luiz Carlos FROTA da Silva, Presidente da AAGM. 

 

O evento será realizado no dia 23 de junho às 14h30min, no Auditório “Almirante Serpa”, na Escola Naval. Uniforme 6.4. 

 

As inscrições para participação deverão ser realizadas até 13 de junho, por meio do preenchimento do formulário disponível no  

link: https://forms.gle/2QCAmhnsBK4QGnK1A. 

 

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha pelo 

telefone: 2104-5793. 

Palestra para os Oficiais IM da Área-Rio 

https://forms.gle/2QCAmhnsBK4QGnK1A
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Inspeção Administrativo-Militar na Diretoria de Abastecimento da Marinha 

No período de 23 a 26 de maio, ocorreu a VISITEC 

de supervisão funcional do Setor SGM no  

Centro de Intendência da Marinha em Manaus. O 

Secretário-Geral da Marinha, Almirante de  

Esquadra Marcelo Franc isco CAMPOS,  

acompanhado pelo Diretor de Abastecimento da 

Marinha, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos 

Santos, e pela comitiva composta por militares das 

Diretorias Especializadas.  

O SGM e o DAbM foram recebidos pelo Comandante do 9° Distrito 

Naval, Vice-Almirante RALPH DIAS da Silveira Costa, e pelo Diretor do 

CeIMMA, Capitão de Fragata (IM) Alexandre Barbosa GOUVÊA. 

Centro de Intendência da Marinha em Manaus  

recebe o Secretário-Geral da Marinha na VISITEC-2022 

Entre os dias 2 e 5 de maio, a Secretaria-Geral da Marinha realizou a 

Inspeção Administrativo-Militar na Diretoria de Abastecimento da  

Marinha (DAbM). 

 

 

 

 

 

 

 

A IAM é realizada pelo Comando Imediatamente Superior nas 

Organizações Militares subordinadas para avaliar a eficiência  

administrativa e verificar os aspectos de apresentação geral do  

pessoal e do material nessas OM. 

Na palestra de abertura da IAM, o Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos agradeceu a oportunidade da inspeção pelo  

ComImSup e destacou a sua importância para a melhoria contínua dos processos da DAbM. 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante-de-Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, elogiou a DAbM pelo elevado grau de capacitação 

dos militares, pelo comprometimento e qualidade do trabalho desempenhado e ressaltou a importância da logística e do abastecimento 

para a Marinha. 



3 

Encerramento do CAIO/2022 

No dia 13 de maio, o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) realizou a cerimônia de encerramento do 

Curso de Aperfeiçoamento de Intendência para Oficiais (CAIO). O evento foi presidido pelo Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos  

Santos, tendo sido procedida a entrega de prêmios escolares, distintivos e diplomas. 

O curso, que teve a duração de 15 semanas, faz parte da formação dos Primeiros-Tenentes IM e foi composto por 39 Oficiais, dentre 

eles dois Oficiais estrangeiros de Marinhas Amigas (da Argentina e de Camarões). Em seguida, os Oficiais iniciaram o Curso de  

Aperfeiçoamento Avançado (C-ApA-IM) com o objetivo de, ao final de 2022, obterem capacitação em Logística de Material, Gestão da 

Informação, Administração/Auditoria ou Orçamento/Finanças. 

No dia 10 de maio, foram recebidos pelo Diretor de Abastecimento da Marinha, 

Vice-Almirante (IM) WAGNER, os representantes da empresa Wärtsilä Services 

Switzerland Ltd., para assinatura do Contrato de Longa Duração (CLD) que  

permitirá a aquisição de componentes, sistemas, peças e itens  

sobressalentes, aplicados nos motores, turbo compressores e propulsores,  

fabricados pela Contratada e aplicados em navios da MB. 

Nos mesmos moldes dos  

demais CLD anteriormente 

celebrados, o contrato  

beneficiará, por exemplo, o 

EDCGMARAMBAIA, EDVM classe Icaraí, NDMBahia, NpaOcAmazonas,  

NpqHoVitaldeOliveira, NSSGuillobel e NTAlteGMotta, que utilizam motores e sistemas 

apoiados  pe la  empresa Wärts i lä  Services Switzerland Ltd ,  

permitindo ganho de tempo no fornecimento de sobressalentes, a utilização de  

sobressalentes originais do fabricante do motor e a racionalização de recursos, já 

que as OM não precisarão celebrar de forma descentralizada outros contratos com o mesmo fim. 

Assinatura de Contrato com a Empresa Wärtsilä Services Switzerland Ltd. 
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Cerimônia do 27º Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia 

No dia 12 de maio foi realizada, no Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA), cerimônia alusiva ao  

27º Aniversário de criação do CeIM, presidida pelo Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Augusto José da Silva FONSECA 

JUNIOR, contando com a presença de ex-Diretores, entre eles o Vice-Almirante (RM1-IM) JAYME Teixeira Pinto Filho e o Capitão de Mar e 

Guerra (RM1-IM) Carlos Alexandre MAIA Reis. 

27º Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Ladário 

No dia 12 de maio, foi realizada a cerimônia alusiva aos 27 anos do Centro de  

Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa), sendo presidida pelo Comandante do 6º 

Distrito Naval, ocasião em que foram agraciados os militares padrão, os amigos do 

CeIMLa e a Organização Militar Apoiada Destaque. Na Ordem do Dia, o Diretor  

apresentou os cumprimentos aos tripulantes e seus antecessores,  

destacou importantes realizações alcançadas e os aspectos associados à melhoria 

contínua, ao elevado preparo da tripulação e à busca pela eficiência nos gastos  

públicos. 

Confraternização alusiva ao 10º Aniversário 

da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 

No dia 12 de abril, foi realizado um almoço para os ex-Diretores da DGOM em comemoração 

ao seu 10º aniversário. 

Na ocasião, compareceram o Diretor fundador da DGOM, VA (RM1-IM) JAYME Teixeira Pinto 

Filho, e ex-diretores, VA (RM1-IM) HUGO Cavalcante Nogueira, VA (IM) LUIZ ROBERTO Basso, 

CA (IM) Artur OLAVO Ferreira, CA (IM) Nelson Márcio ROMANELI de Almeida,  

CA (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto e o CA (RM1-IM) Marcos INOI de Oliveira. 
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27º Aniversário de criação do Centro de Intendência da Marinha em Manaus 

No dia 18 de maio, foi celebrada a Cerimônia alusiva ao 27º aniversário de criação do Centro de Intendência da  

Marinha em Manaus (CeIMMa), presidida pelo Comandante do 9° Distrito Naval, Vice-Almirante RALPH DIAS da Silveira Costa. Na ocasião 

foram entregues quadros e diplomas de “Parceiro do CeIMMa” e o prêmio “Destaque Organização Militar Apoiada”, ambos por  

contribuírem no cumprimento da missão do CeIMMa. 

Em suas palavras, o Diretor do CeIMMa, Capitão de Fragata (IM) Alexandre Barbosa GOUVÊA enfatizou a motivação e inspiração diárias 

para o cumprimento da nobre missão da OM de apoiar, diuturnamente, as mais de 30 OMAp, e registrou o profundo respeito e  

admiração à honrada tripulação que, com seu trabalho incansável persevera na busca de honrar o lema de nossa Intendência e prestar 

“o melhor serviço à Marinha!”. 

Aconteceu na Intendência 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) retomou, no mês de maio, as 

atividades de divulgação dos programas e projetos executados pela OM. No mesmo 

mês foram executadas atividades de prevenção ao estresse. 

Foram realizadas palestras na Diretoria de Gestão de Programas da  

Marinha (DGePM) e no Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), com 

participação, no total, de 75 militares e servidores civis. Na ocasião, foram  

esclarecidas as principais dúvidas sobre o acesso aos serviços oferecidos pelo 

SASM. No Comando do 1º Distrito Naval, na Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) e no 

Navio de Apoio Oceânico Purus (NApOc “Purus”), foram apresentadas palestras com 

tema “Gerenciamento e Controle do Estresse”. Dentre os principais aspectos, foram 

abordados os fatores de risco, proteção e estratégias de intervenção. As palestras tiveram a presença de 70 militares. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) foi agraciado com o Prêmio  

Gestão Social, na categoria “Núcleo de Assistência Social”, em solenidade realizada 

pela Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM) em 17 de maio, no auditório 

da Diretoria. 

A premiação é promovida pela DASM e tem como objetivo fortalecer e estimular o 

desenvolvimento de boas práticas de assistência social. Dentre os critérios de  

avaliação, destacam-se: satisfação dos usuários, qualidade das ações sociais,  

elaboração de projetos sociais, indicadores e monitoramento, desenvolvimento  

técnico-profissional, iniciativas inovadoras e divulgação de projetos e ações sociais. 



Aconteceu na Intendência 

A Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) ministrou no período de 26 a 28 de abril, no Centro de Instrução e Adestramento Almirante 

Newton Braga (CIANB), um adestramento referente às funcionalidades do Sistema Quaestor, módulo Municiamento. 

Na ocasião, foram apresentadas as principais funcionalidades do sistema, bem como diversas operações que visam tornar os  

processos diários da gestoria mais tempestivos. Estiveram presentes 60 participantes, que exercem as funções de Gestor de  

Municiamento, Fiel de Municiamento e Encarregado de Pessoal, de 54 Organizações Militares. 
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Com o propósito de atender ao Programa de Ensino da Escola 

Naval (PROENS), a DFM realizou, em 28 de abril, palestra sobre  

Suprimento de Fundos e o Sistema de Custos da Marinha (SCM) 

para 57 Aspirantes Intendentes do 3° e 4° anos. 

O evento ocorreu no âmbito das atividades de Prática  

Profissional Naval, que busca complementar a formação  

acadêmica dos Aspirantes por meio do compartilhamento de 

experiências profissionais e a exposição de temas relevantes e 

atuais da Intendência. 

Nos dias 3 e 4 de maio, foram realizados, nas dependências do CIANB, os adestramentos de SIAFI Intermediário relativos às Ges torias 

de Execução Financeira e Material/Patrimonial. Os eventos contaram com a participação de diversas OM da sede, tendo como  

instrutores os militares da DFM. 

A realização dos adestramentos  

contribuiu para a capacitação do pessoal 

responsável pelas atividades de execução 

financeira, orçamentária e patrimonial no 

âmbito da MB, além de possibilitar o  

compartilhamento de experiências. 



Aconteceu na Intendência 

No dia 11 de maio, a DFM recebeu a visita de uma comitiva da Secretaria de  

Fazenda do Município de Niterói, cujo objetivo era conhecer os principais  

aspectos e conceitos do Sistema de Custos da Marinha (SCM) e avaliar a  

aplicabilidade destes conceitos à realidade daquele município. 

A apresentação, conduzida por militares do Departamento de Custos da DFM, 

buscou ressaltar a metodologia aplicada na implantação do sistema e as  

possibilidades gerenciais da informação de custos. Em que pese as  

diferenças entre as organizações, o evento foi profícuo na troca de  

experiências e evidenciou a posição de destaque da MB na Administração  

Pública no tocante à gestão custos. 
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No dia 14 de abril, o Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de  

Janeiro (DepFMRJ) recebeu a vis ita de alunos da  

Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro por ocasião da 

r e a l i z a ç ã o  d o  E s t á g i o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o  d e  

Depósitos do Exército Brasileiro. O contato com o EB possibilitou a troca 

de conhecimentos a respeito dos processos de obtenção, recebimento, 

perícia e armazenagem de itens de fardamento. 

A ocasião ressalta a importância de se estreitar os relacionamentos 

profissionais no âmbito das FFAA. A construção de redes de contato  

possibilita o compartilhamento de experiências e informações capazes 

de potencializar oportunidades. 

No dia 2 de maio, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa)  

realizou apoio logístico ao Navio Hidrográfico Balizador  

“Tenente Boanerges” (NHiBTenBoanerges), por meio do envio de Motor de 

Combustão Auxiliar (MCA-3) e seus sobressalentes, visando à  

manutenção do Navio. O auxílio ocorreu com o tráfego de carga do  

material de Natal para Salvador, possibilitando o reparo e a  

prontificação do motor em tempo adequado, contribuindo com a  

prontidão operativa do meio e o restabelecimento do emprego do Poder  

Naval. 

O CeIMBe recebeu, no dia 18 de maio,  a Visita Técnica da DAbM. A visita teve 

como objetivo verificar se as atividades recém assumidas pelo CeIMBe de  

centralização de rancho estão de acordo com as orientações do Programa de 

Implantação de Boas Práticas em Serviços de Alimentação e propor melhorias.  



Aconteceu na Intendência 
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No dia 9 de maio, o Centro Logístico do Material da Marinha (CLogMat) coordenou 

a apresentação de palestra realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) no 

Auditório do Edifício Barão de Ladário. A palestra, com o tema “Desafios à  

Promoção da Integridade Pública”, contou com a participação de militares das 

OM Apoiadas do Setor do Material e foi ministrada pela Coordenadora do Núcleo 

de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU-RJ, Sra. Carla Arêde. 

O Importante tema promove a integridade pública como forma sustentável de 

combater a corrupção, restaura a confiança dos cidadãos nas instituições e 

presta serviços públicos com mais qualidade. A citada busca pela integridade 

tem norteado a adoção de iniciativas por parte do CLogMat e das OMAp. Dessa 

forma, o CLogMat almeja desenvolver as práticas da integridade pública,  

entendidas como o conjunto de arranjos institucionais que visam a fazer com que a Administração Pública não se desvie do seu objetivo 

principal: entregar os resultados esperados pela população de forma adequada, imparcial e eficiente. 

No dia 29 de abril, foi realizada no CeIMNa a Visitec-Ambiental,  

presidida pelo auditor da Diretoria de Portos e Costas (DPC), o  

Capitão de Mar e Guerra (RM1) Alvaristo Nagem DAIR Junior. 

A inspeção, que é realizada por integrantes da  

Superintendência do Meio Ambiente da DPC, tem o intuito de avaliar 

se os aspectos de potenciais riscos ambientais estão em  

conformidade legal e previnem a poluição ambiental. 

No dia 19 de maio, o CeIMNa realizou apoio logístico ao Navio de Desembarque de Carros de  

Combate “Almirante Saboia” (NDCCAlteSaboia), por meio do embarque de um contêiner móvel  

frigorificado disponível na OM. Dessa forma, foi possível recompor a capacidade de armazenagem 

de gêneros frigorificados desse meio naval em trânsito na área de jurisdição do Comando do  

3º Distrito Naval, no âmbito da Comissão Ágata Conjunta 2022. 

Além disso, na oportunidade, o CeIMNa recebeu material oriundo do Centro de Intendência da  

Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) para ser distribuído às OM da área do Com3ºDN, bem como 

executou logística reversa enviando material dos Navio-Patrulha Goiana (NPaGoiana) e Rebocador 

de Alto-Mar Triunfo (RbAMTriunfo) para o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 

(CTecCFN). 



Aconteceu na Intendência 
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No dia 20 de maio, 34 Guardas-Marinha (IM) concluíram o Estágio Especial de 

Habilitação em Administração (EEHA) no CIANB. 

O Estágio faz parte do Ciclo Pós-Escolar do curso de Graduação da Escola  

Naval (EN) e tem por propósito complementar os conhecimentos obtidos no 

período acadêmico. Durante o EEHA, os GM (IM) concluíram disciplinas relativas 

à aplicação de Sistemas de Intendência e realizaram o estágio a bordo dos 

meios operativos, bem como foram apresentados a situações práticas que 

envolvem a condução de auditorias, Gestorias de Intendência e a utilização dos 

diversos Sistemas (SIAFI, SIPLAD, SINGRA, SISPAG, SISBENS, QUAESTOR e  

COMPRASNET). 

No dia 19 de maio, o CIANB recebeu a 

v is i ta  de  40 Aspirantes  da  

Aeronáutica, conduzida pelo Chefe do 

Curso Prático para Aspirantes a  

Oficial Intendente e Chefe do  

Grupamento de Apoio Brigadeiro  

Pontes, Coronel Intendente Geyson 

Humberto Madureira VERCEZES. 

A visita teve o intuito de propiciar aos 

Aspirantes um maior conhecimento 

sobre as atividades desenvolvidas 

pelos Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha, além da oportunidade do estreitamento de laços entre as Forças e troca de  

experiências entre os futuros Oficiais. Na oportunidade, os Aspirantes assistiram uma breve apresentação do Diretor do CIANB, Capitão 

de Mar e Guerra (IM) MARCOS Paulo PEREIRA, sobre os aspectos inerentes à carreira do Oficial Intendente, seguindo-se da visita às 

instalações da OM e ao Espaço Memória da Intendência, acompanhados de 34 Guardas-Marinha (IM) da Escola Naval, alunos do Estágio 

Especial de Habilitação em Administração (EEHA). 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou, em 28 de abril, atividade online com a temática “Planejamento Financeiro”, 

ministrada pelo educador financeiro Luiz Melo e transmitida pelo canal do YouTube do Abrigo do Marinheiro. 

A live faz parte de um ciclo de três atividades sobre a temática. As próximas ações acontecerão nos dias 5 e 12 de maio, abordando os 

assuntos “Consumo x Consumismo” e “Falando sobre dinheiro”, respectivamente. 



Aconteceu na Intendência 
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No período compreendido entre 28 de março e 08 de abril, foram realizados  

fornecimentos de uniformes aos militares da CFTP, localizada em Barra  

Bonita-SP, e do BtlDefNBQR-Aramar, localizado em Iperó-SP, pela Unidade Móvel 

de atendimento do CDU-BAMRJ. 

Na ocasião, o CDU-Móvel  

percorreu cerca de 1.400  

quilômetros e realizou um total 

de 325 vendas, 52% delas para 

Cabos, Marinheiros e Soldados, 

que fazem uso do CREDIFARDA. Tais atendimentos contribuíram para elevar o nível de 

apresentação pessoal dos militares dessas OM, demonstrando a  

capacidade da cadeia de fardamento em apoiar às OM que não dispõe de facilidades 

para aquisição destes itens de suprimento em suas proximidades. 

No dia 5 de maio, em operação coordenada pelo CCIM junto ao  

Comando da Força de Superfície (ComForSup), o Centro de Munição da 

Marinha (CMM), o Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da  

Marinha (CDAM) e o Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas 

(CeIMPL) embarcaram cerca de 25 toneladas de material do Sistema de 

Abastecimento da Marinha (SAbM) no NDCC Almirante Sabóia, que  

participará da Operação Ágata, na Região Norte do País. 

A ação, além de propiciar considerável economia de recursos, serve para 

dar fluidez ao tráfego de carga de itens sensíveis tais como armamento, 

munição e equipamentos de comunicação. No seu deslocamento, o navio concluirá o apoio logístico distrital, possibilitando o  

atendimento de demandas de Organizações Militares sediadas nas áreas dos Comandos dos 2º, 3º e 4º Distritos Navais. Fruto da  

reestruturação da área do Abastecimento, que visa a melhoraria no atendimento das demandas do setor operativo e aprimoramento 

das funções logísticas, a missão marcou a transferência da coordenação da atividade gerencial “Tráfego de Carga” do CCIM para  o 

CDAM. 

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

contínua missão de buscar soluções para facilitar a aquisição de moradia  

própria para o pessoal da Marinha, tem oferecido, em parceria com a iniciativa 

privada, uma série de empreendimentos no Nordeste do Brasil.  

A “Operação NORDESTÃO” buscou oferecer empreendimentos nas cidades de 

Salvador, Natal, João Pessoa e Fortaleza que são as localidades com maiores 

demandas daquela região. Os imóveis possuem 1 ou 2 quartos com preços que 

variam de R$ 177.000,00 a R$ 321.000,00 sendo oferecidos sempre em  

condições diferenciadas aos beneficiários da CCCPM. 



No período de 3 a 17 de maio, foi realizado nas dependências do  

Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepSMRJ), pelo Instituto SENAI de Tecnologia Automação Industrial 

para militares do Setor do Abastecimento, o Curso de Técnicas de 

Preservação à Corrosão em Materiais Metálicos, a fim de difundir 

conhecimentos sobre a atividade de preservação dos diversos itens 

armazenados nos Órgãos de Distribuição do Sistema de  

Abastecimento da Marinha. Dentre os vários conteúdos transmitidos 

aos alunos, ressalta-se: “Noções de metrologia”, “Introdução ao 

estudo da corrosão”, “Tipos de corrosão”, “Formas de oxidação e 

corrosão”, “Heterogeneidades responsáveis por corrosão  

eletroquímica”, “Métodos para combate à corrosão”, “Proteção catódica”, “Proteção Anódica” e “Ensaios de corrosão”. 

A atividade de “Preservação do Material”, realizada pelo DepSMRJ, consiste na conservação, restauração e reembalagem do mater ial 

que se encontra em estado de deterioração e/ou oxidação e, por conta disso, impróprio para utilização ou para estocagem, visando 

deixá-lo em perfeitas condições de armazenagem, pronto para o adequado fornecimento aos Meios da MB. A iniciativa de ampliar a  

atividade de preservação a bordo, a partir de investimentos em capacitação e equipamentos especiais, tem apresentado resultado que 

impacta diretamente na economia de recursos para a MB, bem como na prontidão dos Meios Operativos, uma vez que o tempo para  

preservação, em alguns casos, é muito inferior ao de uma aquisição de um sobressalente novo. 

Aconteceu na Intendência 
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No dia 24 de maio, o Laboratório de Microcalorimetria do Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu a visita do Embaixador do Reino 

dos Países Baixos no Brasil, o Exmo Sr. André Driessen, acompanhado do Consul Geral e do Adido Cultural no Consulado Geral do Reino 

dos Países Baixos no Rio de Janeiro. 

A visita teve como objetivo divulgar as atividades de pesquisa e  

desenvolvimento realizadas pela Marinha do Brasil (MB) no Instituto de 

Pesquisa da Marinha (IPqM) e, em especial, apresentar o novo laboratório 

do CMM, atualmente localizado nas instalações daquele Instituto, após 

parceria firmada em outubro de 2021. Na oportunidade, destacou-se que 

a recente utilização dos microcalorímetros, adquiridos pelo Sistema de 

Abastecimento da Marinha (SAbM) junto à Toegepast  

Natuurwetenschappelik Onderzoek (TNO), instituto de pesquisa científica 

aplicada, com sede nos Países Baixos, vem trazendo resultados positivos, 

proporcionando maior segurança à utilização das munições da Força  

Naval, visto que complementam as análises tradicionais de estabilidade 

química dos seus propelentes.  

No dia 29 de abril, o Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em 

São Paulo (CeITMSP), recebeu a visita institucional do Consultor da União 

no Estado de São Paulo, Dr. Luiz Carlos de Freitas, e do Assessor Jurídico 

da CJU/SP, Dr. Valério Rodrigues Dias. Durante a visita, com especial 

ênfase nas atividades administrativas voltadas aos processos de licitação 

e contratos, foram detalhadas as divisões internas dos trabalhos no  

Centro de Intendência e os cuidados e rotinas nos controles dos prazos 

de vigência dos Acordos Administrativos. 



Nas manhãs dos dias 16 e 18 de maio, a tripulação do Centro de Distribuição e  

Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM), participou de atividade na Pista de  

Liderança do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), com o  

propósito de aprimorar a capacidade de liderança de seus Oficiais e Praças. 

Na pista, composta por onze estações, foram trabalhados diferentes atributos de 

cada um dos participantes, contribuindo para o aprendizado e a fixação dos  

c o n c e i t o s  e  

c o n h e c i m e n t o s  

sobre o tema  

Liderança”. A passagem foi precedida por um briefing, conduzido por  

instrutores da Escola de Liderança do CIASC, no qual, além de explicar as 

atividades que seriam desenvolvidas e aspectos de segurança  

relacionados, foram relembrados conhecimentos teóricos essenciais  

para a efetividade do processo. 

Ao término do evento, um debriefing fez a conexão dos diversos conceitos 

teóricos com as atividades realizadas, estimulando nos participantes a 

busca por desenvolvimento pessoal sobre o tema.  

No dia 16 de maio, o Centro de Munição da Marinha (CMM)  

recebeu a visita de uma Comitiva do Parque de Material Bélico de  

Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAMB-RJ) da Força Aérea Brasileira (FAB), 

Organização Militar responsável pela logística de todo material bélico da 

FAB. 

Composta por uma palestra e visita aos paióis da Ilha do Boqueirão, os 

militares da FAB puderam realizar um comparativo entre as munições 

utilizadas pela Marinha e pela Aeronáutica. Observaram os cuidados  

relativos ao manuseio e à guarda do material do símbolo de jurisdição “J”, 

bem como algumas peculiaridades relativas aos procedimentos  

empregados pela Força Naval. O evento constituiu mais uma oportunidade 

para a troca de experiências e estreitamento das relações entre as duas 

Forças, visando uma possível parceria na área de Destinação de Munições.  

Aconteceu na Intendência 
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No dia 26 de maio, foi conduzida pelo Centro de Intendência da Marinha em  

São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) uma apresentação sobre a Sistemática de  

Abastecimento de Sobressalentes, no auditório do Comando da Força Aeronaval 

(ComForAerNav), visando o incremento do Nível de Serviço de atendimento da cadeia 

de suprimentos de sobressalentes de aviação. Na ocasião, novas oportunidades de 

melhorias foram vislumbradas nos procedimentos afetos à execução do Programa 

de Organização de Sobressalentes (POSE); no abastecimento de sobressalentes  

para o PROGEM; na operação do SISLOG-Web; e na atualização de dados de  

catalogação no BD SINGRA para itens de suprimento aplicados aos meios  

aeronavais. O evento contou com a participação de Oficiais e Praças lotados nos 

setores de Material do ComForAerNav e seus Esquadrões subordinados. 



No período de 9 a 23 de maio, um grupo de militares da Diretoria de Finanças da  

Marinha (DFM), Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha (DGOM) e Pagadoria de 

Pessoal da Marinha (PAPEM), seguindo orientações emanadas pela Secretaria-Geral da  

Marinha (SGM), visando à familiarização com as peculiaridades do trabalho a bordo e 

com o fito de reforçar um sentimento positivo em relação à Marinha e às tradições 

Navais, embarcaram no Navio de Desembarque de Carro Combate Almirante Saboia 

(NDCC Alte Saboia) para realização 

da Comissão APOLOG Norte. 

Os militares destacados iniciaram, a 

bordo do Navio, o Programa de  

Organização de Sobressalentes (POSE), juntamente com os militares do Setor do 

Abastecimento (DAbM/CCIM), realizando a catalogação de, aproximadamente, 1800 

itens de um total de 7000. Ademais, tiveram a oportunidade de conhecer a rotina  

operativa durante o serviço de quarto no passadiço, além de outras atividades de  

bordo. 

Aconteceu na Intendência 
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O Capitão de Corveta (IM) Rocha Soares, da DGOM, realizou uma palestra 

sobre a experiência obtida durante o intercâmbio realizado na U.S Navy em 

Mechanicsburg, PA, para os Oficiais e Servidores Civis assemelhados da 

área do Complexo Naval de Abastecimento. 

A palestra teve como propósito divulgar os procedimentos adotados pela 

U.S Navy para manter seus meios em elevado estado de prontidão,  

ampliando o aproveitamento dessa experiência para os processos do 

SAbM. 

Nos meses de maio e junho, militares do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) tiveram a oportunidade de participar 

do curso ‘‘Como Atender Melhor seu Cliente’’, aplicado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) ,  

ministrado pela colaboradora Cristiana Cabral. O curso teve 

como público-alvo todos os profissionais de atendimento que 

atuam nas modalidades presencial, teleatendimento,  

recadastramento domiciliar, bem como aqueles que operam 

respondendo e-mail.  

A dinâmica do curso abrangeu materiais teóricos de leitura, 

exercícios, além de aulas presenciais com o direcionamento 

voltado para situações da rotina de trabalho da OM. ‘‘Atender 

bem’’, ‘‘superar expectativas do cliente’’ e ‘‘como agir em  

circunstâncias de adversidade’’ foram alguns dos tópicos  

explorados ao longo do curso. A iniciativa faz parte do ‘‘Projeto 

Excelência no Atendimento’’, criado pelo SVPM, que tem intuito 

de aperfeiçoar o atendimento aos veteranos e pensionistas da Marinha do Brasil. 



Após dois anos sem participar de eventos militares da MB, a UMA foi  

reativada no encontro anual dos Veteranos do CFN, realizado em  

7 de maio no Centro De Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), na 

Ilha do Governador.  

 

 

 

 

Na ocasião, foram distribuídos panfletos/brindes e realizados diversos 

atendimentos, permitindo  que a  família  naval  pudesse  conhecer  as  

atividades desenvolvidas pela força de trabalho da CCCPM. Esse evento foi 

o marco inicial da retomada do emprego da UMA, que  

permitirá flexibilizar e agilizar o atendimento aos nossos beneficiários.  

Aconteceu na Intendência 
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Entre os dias 4 e 27 de abril de 2022, O CDU-BAMRJ realizou a entrega de andainas de uniformes para 287 MN-RC componentes da  

Turma I/2022, do Estágio de Instrução e Adaptação (EIA),  

conduzido pelo CIAA. Os militares foram incorporados à MB, a fim de 

prestar o Serviço Militar Inicial obrigatório (SMI). 

A entrega das andainas iniciais de fardamento representa o  

resultado de um processo integrado de atividades conduzido pelas 

OM componentes da cadeia de fardamento que, sob coordenação do 

CCIM, lograram êxito em realizar uma precisa previsão de demanda, 

aquisição dos itens de fardamento necessários, e suas perícias,  

recebimento e armazenagem, culminando com a entrega dos  

uniformes, no tempo correto, aos jovens recém incorporados à  

Marinha. 

Nos dias 30 de março, 28 de abril e 19 de maio, o Complexo Naval de Abastecimento (CNAb) recebeu a visita dos Aspirantes do 2º ano da 

Escola Naval (EN), com o propósito de motivá-los para a Carreira Naval e orientá-los na opção de Corpo e Habilitação,  

apresentando-lhes as principais atividades realizadas pelo Oficial do Corpo de Intendentes da Marinha. 

Além disso, os Aspirantes conheceram os sistemas logísticos modernos e eficientes presentes no SAbM, os quais contribuem para o 

aprestamento e pleno funcionamento dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. 



 
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: 
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08JUN — Dia Mundial dos Oceanos  

11JUN — Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo—Data Magna da Marinha 

21JUN — Dia Mundial da Hidrografia 

26JUN — Aniversário do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval (CDU-1ºDN) 

Nesse mês de junho comemoramos o 1° ano do periódico “Intendência em foco”. O informativo, que tem o propósito de divulgar as   

atividades de Intendência de forma objetiva, foi idealizado pelo Oficial Intendente mais antigo na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER  

Corrêa dos Santos, e desenvolvido pela Assessoria de Comunicação Social do CIM, que ficou responsável pela criação do nome, da logo e 

do layout. 

Neste momento de comemoração do seu primeiro aniversário, a ComSoc CIM agradece a todas as OM pelas contribuições com o envio 

de matérias e pela colaboração na distribuição das edições mensais do nosso “Intendência em foco”. 

 

Recebam o nosso muito obrigado!!! 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/
https://emporio-naval.com.br/Parceiro/GymPass

