
Edição 15 
AGOSTO/2022 

1 

Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 7 de julho, foi recebida a primeira viatura híbrida da MB, resultado do trabalho conjunto da Diretoria de Abastecimento da  

Marinha (DAbM) e do Centro de Obtenção da Marinha no Rio de  

Janeiro (COMRJ). Alinhada aos preceitos do Guia Nacional de  

Contratações Sustentáveis, elaborado pela Advocacia-Geral da  

União (AGU), a iniciativa da aquisição de veículos híbridos (gasolina, 

etanol e elétrico) advém da percepção da necessidade de alinhar as 

atividades da MB com a sustentabilidade ambiental e com a utilização 

de novas tecnologias, que refletem os paradigmas do mundo atual.  

O Diretor de Abastecimento da Marinha, Vice-Almirante (IM)  

WAGNER Corrêa dos Santos, recebeu as chaves da primeira  

unidade de um lote total de quatro viaturas adquiridas nesta  

oportunidade. O uso da viatura híbrida trará vantagens na área 

ambiental, com menor emissão de gases e redução de poluição 

sonora, além de benefícios econômicos, com potencial redução 

de custos a longo prazo, uma vez que tal tecnologia provê um aumento de eficiência energética, passando a rodar mais quilômetros por 

litro de combustível. 

Marinha adquire primeira viatura híbrida 
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Centro Logístico do Material da Marinha realiza Cerimônia Militar 

alusiva ao 2º aniversário de ativação 

Com o objetivo de estreitar os laços entre as duas  

Instituições, uma comitiva da Caixa de Construção de  

Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), composta por 

seu então Presidente, o Contra-Almirante (IM) Artur OLAVO  

Ferreira, e pelo futuro Presidente, o Contra-Almirante (IM) 

Alexandre Rodrigues VIVEIROS, dentre outros, visitou as 

instalações da Caixa de Financiamento Imobiliário da  

Aeronáutica (CFIAe).  

As duas Instituições fizeram apresentações sobre suas  

atividades e expuseram os planos para o futuro, tendo sido  

discutidas, ainda, possibilidades de firmar parcerias futuras para 

trabalho em conjunto. 

Em 11 de julho, foi realizada a cerimônia militar alusiva ao  

2º aniversário de ativação do Centro Logístico do Material da 

Marinha (CLogMat). 

Criado em 10 de janeiro de 2020 e ativado em 10 de julho do 

mesmo ano, o CLogMat iniciou suas atribuições com o  

propósito de centralizar as gestorias de execução financeira, 

pagamento de pessoal, obtenção, serviços administrativos de 

pessoal e transporte das OM do Setor do Material situadas 

no Edifício Barão de Ladário, além de gerir as áreas comuns, 

facilidades e segurança orgânica do respectivo Edifício. 

O CLogMat finalizou o processo de centralização  

administrativa para tais atividades em junho deste ano.  

Comitiva da CCCPM visita instalações da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica 

Da esquerda para a direita: 1º Diretor do ClogMat, CMG (IM) LUIZ Henrique RODRIGUES da Silva;  
Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da CUNHA de Menezes; e 
Diretor do ClogMat, CMG (IM) José AUGUSTO Pinto de ALMEIDA. 

Contra-Almirante (IM)  Olavo, atual Presidente da CCCPM, Contra-Almirante (IM)  
Viveiros, futuro Presidente da CCCPM com o Presidente  da CFIAe,  

Major-Brigadeiro  do Ar Marco Antonio Carballo Perez e Diretores. 
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No dia 5 de julho, o Centro de Controle de  

Inventário da Marinha (CCIM) e o Depósito de  

Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepFMRJ) receberam a visita de uma comitiva da 

Empresa Itaipu Binacional, composta pelo  

Contra-Almirante (RM1-IM) Luiz Carlos Faria  

VIEIRA, ex-Diretor do CCIM, e mais três  

integrantes. O principal objetivo da visita foi possibilitar a troca 

de conhecimentos e experiências, no que tange aos processos 

realizados no DepFMRJ, bem como os efeitos positivos de sua 

automação, a partir do desenvolvimento e implantação do  

sistema WMS (Warehouse Management System). 

Visita de Comitiva da Empresa Itaipu Binacional ao CCIM e DepFMRJ  

DepCMRJ participa da 34ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais  

O Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepCMRJ) participou, no dia 10 de Julho, da XXXIV Corrida do  

Corpo de Fuzileiros Navais, no Aterro do Flamengo, na categoria de 

“Pelotões Militares Mistos – 5km”. 

Como fruto de toda cooperação, dedicação, comprometimento e 

fogo sagrado, o pelotão formado por 23 militares, conquistou o  

3º lugar na corrida, subindo ao pódio e recebendo o troféu da  

categoria.  
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Aspirantes do  2º ano da EN visitam OM de Intendência 

Nos dias 20 e 21 de julho, os Aspirantes do 2º ano da Escola Naval (EN) visitaram algumas OM 

de Intendência, com o propósito de motivá-los para a carreira naval e orientá-los na opção de 

Corpo, apresentando as atividades e a rotina das OM visitadas. O Oficial Intendente mais antigo 

na ativa, Vice-Almirante WAGNER Corrêa dos Santos, deu as boas-vindas aos Aspirantes  

falando da importância da escolha e da vocação para a carreira.  

Os 45 Aspirantes tiveram a oportunidade de conhecer no Edifício Almirante Gastão Motta 

(EAGM), a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM), a Diretoria de Finanças da Marinha 

(DFM), o Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR), a Diretoria de Administração da  

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

Pessoal da Marinha (PAPEM).  

27º Aniversário do CeIMNa 

No dia 12 de julho, o Centro de Intendência da  

Marinha em Natal (CeIMNa) realizou cerimônia  

alusiva ao 27º aniversário. O evento foi presidido 

pelo Comandante do 3º Distrito Naval,  

Vice-Almirante ANDRÉ Moraes Ferreira, e contou 

com a presença do Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) 

Lúcio Henrique Pereira TORRES, ex-Diretor da  

Organização Militar. 
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Transmissão do Cargo de Coordenador do Orçamento da Marinha 

No dia 22 de julho, foi realizada a Cerimônia de transmissão do cargo de 

Coordenador do Orçamento da Marinha (COrM), presidida pelo  

Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo Francisco 

CAMPOS, quando tomou posse o Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES 

de Jesus.  

O evento contou com a presença do Ministro de Estado do Meio  

Ambiente Substituto, Secretário Especial de Relações  

Governamentais da Casa Civil, Secretário-Geral do Ministério da Defesa, 

Secretário de Orçamento e Organização Institucional do Ministério da 

Defesa e Secretário de Coordenação e Governança 

das Empresas Estatais, Chefe de Logística e  

Mobilização do EMCFA/MD, Almirantes Intendentes, 

além de outras autoridades da área Orçamentária e 

Financeira do Poder Executivo Federal.  

Transmissão do Cargo de Secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa  

O Ministro de Estado da Defesa, General de Exército  

PAULO SÉRGIO Nogueira de Oliveira, deu posse, em  

1º de agosto de 2022, ao Vice-Almirante (IM)  

LUIZ ROBERTO Basso, no cargo de Secretário de Controle 

Interno do Ministério da Defesa, em substituição ao  

Contra-Almirante (IM) Alexandre CHAVES de Jesus. 

A Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa  

(CISET-MD) tem a atribuição de atuar junto aos órgãos do  

Ministério da Defesa (MD) e entidades vinculadas, em  

auxílio ao MD na supervisão técnica das atividades  

desempenhadas pelas unidades integrantes do Ministério,  

especialmente no acompanhamento, controle, fiscalização 

e avaliação da gestão contábil, financeira, orçamentária,  

operacional e patrimonial. Além disso, realiza auditorias 

sobre a gestão de recursos públicos federais sob  

responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre acordos e contratos firmados com organismos  

internacionais. Exerce, ainda, a supervisão técnica e a coordenação das ações integradas, além da orientação normativa das unidades 

de controle interno dos Comandos Militares, sem prejuízo de suas subordinações administrativas, observadas as diretrizes do órgão 

central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal.  
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Militares da MB conquistam o 1º Lugar no Hackathon Compras Governamentais  

No período de 20 a 28 de julho foi realizado o Hackathon Compras  

Governamentais pelo SERPRO. O evento consistiu de uma maratona de  

programação com o objetivo de promover um ecossistema de  

inovação, tecnologia e colaboração entre o governo e a sociedade,  

reunindo conhecimentos do meio acadêmico, do setor público e do  

privado. A equipe composta pelos Capitães de Corveta (IM) STEFAN 

Santos Maciel Silva (DGOM),  Márcio SELEMEN Coelho (COMRJ),  

ARLYSON Salles de Almeida (DAdM) e Capitão-Tenente (IM) Marcos  

ALEXANDRE Pinto de Castro Junior (CCIMAR),  

componentes do núcleo Intendência Inova, obteve a  

1º Colocação no evento, dentre as 32 equipes participantes. 

A solução apresentada “Compraspúblicas.IA” consistiu em uma  

aplicação que utiliza aprendizado de máquina para  

compreender o perfil das empresas participantes dos  

processos de compras públicas e prever preços  

competitivos de itens licitados. O conhecimento gerado  

durante o evento pode contribuir com o aperfeiçoamento dos 

processos de obtenção e gestão de contratos nas  

Organizações Militares.  

No dia 28 de julho, foi realizada a Cerimônia de Transmissão do 

Cargo de Diretor do Centro de Distribuição de Uniformes do 

Comando do 1º Distrito Naval (CDU-1ºDN), presidida pelo Diretor 

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

Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto. Assumiu o  

cargo, o Capitão-Tenente (IM) Raphael Carlos Paes Leme  

MARCOLINO. 

Transmissão do Cargo de Diretor do Centro de Distribuição de Uniformes  

do Comando do 1º Distrito Naval  
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SVPM publica nova edição do JVP 

O Serviço dos Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) publicou a 47ª edição do Jornal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha 

(JVP), referente ao período de abril a junho de 2022, contendo diversas informações de interesse dos Veteranos, Pensionistas,   

Ex-Combatentes e Anistiados Políticos. Destacam-se, dentre outras, as matérias relacionadas ao aplicativo SVPM+, uma nova  

ferramenta que possui diversas funcionalidades. 

O aplicativo SVPM+ permite aos usuários consultar requisições de pensão em trâmite, verificar a situação relacionada ao  

recadastramento anual, agendar serviços como realização de requisição de pensão e atualização de declaração de dependentes, além 

de ter acesso ao BONO, à Carta de Serviços ao Usuário e aos periódicos institucionais da OM. O aplicativo possibilita, ainda,  aos  

veteranos, candidatarem-se à prestação de Tarefa por Tempo Certo (TTC). Nessa edição do JVP, é ressaltado que, em virtude da  

disponibilização do aplicativo SVPM+ aos usuários, o Centro de Comunicação Social (CCSM), desde 22 de julho, passou a não enviar mais 

o BONO por e-mail aos veteranos.  

No mês de Julho, a Casa do Marinheiro (CMN)  

reabriu o seu parque aquático. Após procedimento 

licitatório e alguns meses de reforma, as piscinas 

semiolímpica e infantil foram modernizadas e  

dentre as melhorias destacam-se: troca de toda 

tubulação e revestimento cerâmico, restauração 

do pergolado, instalação de Skimmers, botão de 

pânico e sistema powerflow (anti sucção),  

preparação para raias flutuantes, novo  

guarda-corpo que separa a piscina principal da  

piscina das crianças, além de bombas e filtros  

novos. No controle de acesso, foram  

disponibilizadas catracas com controle biométrico 

e aproximação com infraestrutura elétrica e de rede de dados para estes dispositivos. Já na área comum foram adquiridos novos   

guarda-sóis, espreguiçadeiras e chuveiros. 

Outro acontecimento relevante é que o Abrigo do Marinheiro (AMN), por meio do seu Departamento Regional no Rio de Janeiro  

(DRAMN-RJ), possibilitou a reforma do Salão Social da Área Recreativa, Esportiva e Social (ARES-CMN). O local também passou por  

modernizações, ampliação do espaço externo e criação de um espaço lounge, tornando-se a opção de um segundo ambiente totalmente 

integrado ao salão principal. 

Casa do Marinheiro realiza reforma das instalações  



No dia 1° de julho, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) 

recebeu a visita do Almirante de Esquadra (FN) Jorge ARMANDO Nery Soares e 

comitiva, por ocasião da Visita do Almirantado Programada (VAP) às OM do 

Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN). Durante a visita, a Comitiva pode 

conhecer as instalações e as atividades desenvolvidas pelo Com9ºDN,  

visitando, além do CeIMMa, as demais organizações militares da área.  

No dia 10 de julho, a Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) marcou 

presença na 34ª Corrida dos Fuzileiros Navais, no Aterro do Flamengo.  

O pelotão vibração misto, formado por 23 militares, percorreu o trajeto de 

5km com grande espírito de corpo e dedicação, completou a prova em 

29min48s. 

No dia 6 de julho, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa),  

recebeu a visita da Gerente do Abrigo do Marinheiro em Natal, a Sra. Michelle 

Regina da Silva, que ministrou palestra sobre os Benefícios do Abrigo do  

Marinheiro, demonstrando os serviços prestados à Família Naval e as  

vantagens em se tornar associado ao Abrigo. 
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Aconteceu na Intendência 

De 28 de junho a 7 de julho, a Unidade Móvel do Centro de Distribuição de Uniformes do 

Comando do 1° Distrito Naval (CDU-1°DN) esteve presente na Escola Naval (EN), como  

parte da programação de atendimentos às 

OM da área Rio. Foram realizados  

427 atendimentos aos Aspirantes e à  

tripulação, que resultaram na venda de  

R$ 101.238,00 em itens de fardamento; e 

foram arrecadados 220 Kg de uniformes  

inservíveis no Posto de Coleta  

disponibilizado. 

O Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) dispõe atualmente de duas unidades  

móveis para a venda de uniformes, as quais aumentam os níveis de serviço da cadeia 

logística de fardamento, além de maior conforto e comodidade aos militares de OM mais isoladas.  



Aconteceu na Intendência 
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No dia 1° de julho, a Comissão Naval Brasileira em  

Washington (CNBW) realizou visita à Missão Naval Logística 

da Argentina nos Estados Unidos da América, localizada em 

Washington, DC, cuja missão, dentro da estrutura  

organizacional da Armada da Argentina, é efetuar as  

contratações de serviços e compras de material no  

continente americano, que não são possíveis de serem  

realizadas na Argentina. 

A visita reforçou a importância do intercâmbio de ideias e 

boas práticas entre as duas Organizações Militares, que 

possuem tarefas semelhantes, bem como contribuiu para 

estreitar os laços de amizade entre as duas Marinhas. 

No dia 23 de julho, o CeIMNa participou da 1ª Corrida Alusiva à Batalha Naval do 

Riachuelo. O evento foi organizado pelo Comando do 3º Distrito Naval e contou 

com a participação de pelotões compostos pela Marinha, Exército e  

Aeronáutica, além das Forças auxiliares federais e estaduais.  

Entre os dias 4 e 8 de julho, o Centro de Munição da Marinha (CMM)  

realizou missão com o Centro de Instrução de Engenharia, subordinado 

ao 2º Batalhão Ferroviário do Exército Brasileiro (2º B FV), em  

Uberlândia-MG, na área de instrução pertencente ao 36º Batalhão de 

Infantaria Motorizado. 

A missão contou com a participação inédita de uma Segundo-Tenente do 

Corpo de Intendentes 

da Marinha, que  

acompanhou in loco a 

fase final do ciclo de 

vida logístico das  

munições armazenadas no CMM, bem como aprofundou conhecimentos operativos na 

área de desmilitarização de munições. Ao unir esforços logísticos entre as Forças,  

a missão possibilitou a destinação de munições impróprias e serviu de adestramento 

para os alunos do Curso de Desminagem do 2º B FV, possibilitando o aumento do nível 

de capacitação das duas Forças Singulares. 



Aconteceu na Intendência 
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No dia 27 de julho, o Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) ministrou 

palestra, para militares do Comando do 1º Distrito Naval (Com1DN), com o tema 

“Prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas”.  Essa atividade é uma 

das ações previstas no Programa Qualidade de Vida que visa contribuir para o  

bem-estar da família naval, por meio de ações de prevenção em diversas áreas. 

A palestra teve como público o total de 72 Marinheiros, 2 Oficiais e  

1 Suboficial-Mor. Dentre os assuntos abordados, destacam-se: como as drogas 

atuam no corpo humano; os tipos de drogas existentes; como essas drogas  

causam dependência química; os fatores de risco; as consequências de seu uso; 

alcoolismo; o uso de antidepressivos; como identificar problemas com o uso de 

drogas; e informações sobre as possibilidades de tratamento; e onde buscar 

ajuda. 

O CMM recebeu na primeira quinzena de julho, a equipe do  

Programa “Cozinha Brasil”, iniciativa da Federação das  

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).  

O programa é pautado em cinco pilares: a fome no Brasil; o 

combate ao desperdício de alimentos; a formação de hábitos 

alimentares; estímulo à produção local e sustentável; e  

segurança alimentar. 

Os participantes da oficina tiveram a oportunidade de  

aprimorar técnicas de preparo e cocção dos alimentos. Foram 

apresentadas as possibilidades de ranchos compostos por  

insumos que normalmente não são usados em sua totalidade, 

sendo, portanto, descartados em virtude de desconhecimento. A programação da oficina abarcou oito horas de aulas divididas em  

teóricas e práticas, tais como: “foodstyling”, higienização e manipulação de gêneros, aproveitamento integral dos alimentos, dentre 

outros. 

No período de 10 a 22 de junho, militares da Diretoria de Finanças da 

Marinha (DFM) e da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 

(DGOM) embarcaram no Navio de Desembarque de Carro Combate  

Almirante Saboia (NDCC Alte Saboia), para realização da Comissão 

Operação Ágata Conjunta 2022. Visando à familiarização com as  

peculiaridades do trabalho a bordo e com o propósito de reforçar um 

sentimento positivo em relação à Marinha e às tradições Navais, o  

embarque foi continuidade ao Programa “Conheça sua Marinha” e ao 

Projeto “DGOM no mar”. 

Os militares destacados, a bordo do Navio, participaram do Programa 

de Organização de Sobressalentes (POSE), com os militares da Área do 

Abastecimento (DAbM/CCIM), realizando a catalogação de, aproximadamente, 5700 itens sobressalentes. O referido destaque  

representa uma 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 SASM realizou, no dia 28 de julho, o tradicional Arraiá do Projeto Idade Madura (PIM). O evento 

ocorreu, presencialmente, na Casa do Marinheiro e faz parte do Programa de Atendimento ao 

Idoso (PAI), que busca promover qualidade de vida às pessoas idosas integrantes da Família 

Naval. 

O Arraiá, contou com a participação de 80 pessoas, teve a apresentação do conjunto  

FUZIBOSSA, pescaria, entrega de brindes, diversas comidas típicas e quadrilha. Durante o  

evento, os participantes relataram a alegria em participar do encontro presencial, bem como 

agradeceram à Marinha do Brasil o acolhimento no período da Pandemia, com a manutenção das 

atividades on-line.  

No dia 11 de julho, o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), realizou uma cerimônia, em homenagem ao 

dia da Independência Argentina, com a participação dos Oficiais-alunos do Curso de Aperfeiçoamento  

Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM), além de Instrutores e Oficiais da Organização Militar. O evento foi presidido pela  

Vice-Diretora do CIANB, Capitão de Fragata (IM)  

SIMONE Lílian da Silva Nogueira. 

Na ocasião, o hino nacional da Argentina foi  

executado, logo após, seguiu-se com as palavras do 

Oficial de Ligação e uma breve apresentação do  

Teniente de Fragata Contador Daniel Alejandro  

Aguilar, sobre a Armada de seu país. A cerimônia faz 

parte de uma tradição do CIANB de manifestar a 

relevância e a alegria de ter em seus cursos de  

carreira a presença de Oficiais estrangeiros,  

representantes das Marinhas Amigas. 

O CIANB recebeu, em 20 de julho, a visita de 57 Aspirantes do  

3º e 4º ano da Escola Naval (EN), chefiada pelo Capitão de Mar e  

Guerra (RM1-IM) Claudio Dantas GERVASONI, Instrutor de Gerência de  

Sistemas de Intendência e de Suprimentos. 

A visita é revestida de significado especial, por ter um caráter  

motivador na carreira naval dos futuros Oficiais Intendentes da  

Marinha do Brasil. A sua abertura foi conduzida pelo Contra-Almirante 

(IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, Diretor do Centro de Controle de  

Inventario da Marinha (CCIM), que ministrou a palestra “Capacitação e 

oportunidades de carreira no Corpo de Intendentes da Marinha”. Na 

ocasião, a Chefe do Departamento de Ensino do CIANB, Capitão de  

Corveta (IM) ÉRICA Von Raschendorfer Bastos Maia, realizou uma 

apresentação sobre as atividades prestadas pelo CIANB, seguindo de visita às instalações da OM e ao Espaço Memória da Intendência.  



Aconteceu na Intendência 
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Em 28 de julho, o CIANB recebeu o Diretor de Administração da  

Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO, para 

proferir palestra sobre Assuntos Afetos à Carreira do Oficial  

Intendente aos alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Intendência 

para Oficiais (CAIO), itinerário formativo de Segundos-Tenentes. 

O evento abordou os aspectos mais atuais relativos ao  

desenvolvimento pessoal e profissional, bem como as oportunidades 

de Carreira para os Oficiais do Corpo de Intendentes da Marinha.  

Datas comemorativas: 

04AGO — Aniversário da Secretaria-Geral da Marinha (SGM) 

04AGO — Aniversário da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) 

19AGO — Dia das Operações 

21AGO — Aniversário do Centro de Munição da Marinha (CMM) 

23AGO — Dia do Aviador Naval 



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. 
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Em 2023 a Intendência da Marinha irá comemorar seu 253º Aniversário e o nosso Tradicional Coquetel de Confraternização estará de 

volta!!! 

 

Dia 4 de março de 2023 (Sábado) 

Horário: 20h 

Local: Clube Naval Piraquê, Av. Borges de Medeiros, 2.364 - Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-003 

Traje: Uniforme 5.5 ou correspondente / Passeio completo 
 

Os convites podem ser adquiridos por desconto em Bilhete de Pagamento (BP) ou por depósito na conta da AAGM. 

Em caso de desconto em BP, solicitamos enviar um e-mail para corpodeintendentes@marinha.mil.br, conforme abaixo: 

 

Aniversário do CIM-2023, citando NIP - CPF – Posto – Nome – Nº de Convites e Nº de Parcelas

 
Em caso de depósito na conta da AAGM, os dados são: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Após o depósito, solicita-se o envio do comprovante por e-mail. 
 

Os Associados da Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta (AAGM), que tiverem feito a adesão até abril de 

2022, terão direito a 1 (um) convite, basta enviar um e-mail até 31 de outubro para garantir a sua cortesia. 

 

Destacamos que estão disponíveis apenas 580 convites. Não fique de fora da nossa Confraternização e garanta logo o seu 

convite!!! 

Nº de Parcelas Data Limite para Adesão Período de Desconto (BP) Valor da Parcela 
(*) Custo unitário do  

convite 

5 31AGO2022 SET2022/JAN2023 R$ 44,00 R$ 220,00 

4 30SET2022 OUT2022/JAN2023 R$ 57,00 R$ 228,00 

3 31OUT2022 NOV2022/JAN2023 R$ 79,00 R$ 237,00 

2 30NOV2022 DEZ2022/JAN2023 R$ 123,00 R$ 246,00 

1 20DEZ2022 JAN2023 R$ 255,00 R$ 255,00 

À Vista A partir de 21DEZ2022 Depósito na conta da AAGM R$ 260,00 R$ 260,00 

Depósito Chave Pix 

Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta 

Banco do Brasil 

Agência: 2448-1 

Conta Corrente: 28614-1 

CNPJ: 06.082.174/0001-27 

CNPJ: 06.082.174/0001-27 

https://www.marinha.mil.br/intendencia/
mailto:corpodeintendentes@marinha.mil.br

