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Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

PRONTOPROMAR – 1° Encontro de Alimentação da Marinha 

Entre os dias 5 e 9 de setembro, o Setor SGM promoveu 
o 1º Encontro de Alimentação da Marinha com o tema 
Central "Simplicidade e Criatividade na cozinha”, com o 
objetivo de promover a melhoria dos nossos ranchos.  
O evento, realizado em plataforma digital com recursos 
de “gamificação”, contou com a participação de  
1206 militares e servidores civis, de todos os Distritos 
Navais. 
 

O evento contou com a participação de dois renomados chefs de cozinha. A 
Chef Mazé Felix, fundadora proprietária da Rotisseria "Minha Avó Fazia", que  
conduziu a preparação de uma refeição, a bordo do Navio-Aeródromo  
Multipropósito Atlântico, utilizou ingredientes simples, possíveis de serem  
utilizados no cardápio rotineiro das OM, deixando boas lições sobre  
substituição e reaproveitamento de ingredientes. 
Já o Chef João Diamante, que serviu como Marinheiro-Recruta e,  
recentemente, entrou na lista “Forbes Under 30” dos mais brilhantes  
empreendedores brasileiros, realizou uma palestra motivacional,  
compartilhando suas experiências e o valor da dedicação e do esforço pessoal  
na capacitação profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cerimônia de encerramento, foi realizada no dia 9 de setembro, de forma presencial no Centro de Instrução e Adestramento Almirante 
Newton Braga (CIANB) e com transmissão ao vivo pela plataforma. Os 200 participantes com maior pontuação na plataforma virtual, 
aferida pelo engajamento nas atividades programadas, concorreram ao sorteio de 16 cursos de curta duração no Instituto Le Cordon 
Bleu no Rio de janeiro ou em escola de gastronomia de renome na localidade do sorteado.  
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Visita do Comandante da Marinha 

No dia 25 de julho, a Representação Permanente do Brasil junto à  
Organização Marítima Internacional (RPB-IMO) e a Comissão Naval  
Brasileira na Europa (CNBE) receberam a visita do Comandante da  
Marinha e sua comitiva. Na ocasião, o Comandante da Marinha afirmou 
que o: “O epicentro da grande cadeia logística que melhor exemplifica o 
lema do CIM, prever para prover, tem um de seus principais braços no 
trabalho dedicado desta tripulação. BZ!” 

Formatura do curso de mestrado em “Systems Acquisition Management ” 

No dia 23 de setembro, por ocasião da cerimônia de formatura do curso de mestrado em 
“Systems Acquisition Management “, realizado na Naval Postgraduate School, California, EUA, o  
CT (IM) João FRANKLIN Silva Brasilino Pacheco Alves recebeu o prêmio “Department of Defense  
Management (DDM) Faculty Outstanding International Student Award “, tendo sido indicado para o 
ingresso no programa de PhD daquela instituição. Tal premiação é destinada ao formando  
internacional que obteve o melhor desempenho acadêmico, 
pesquisa de conclusão de curso, motivação e envolvimento 
com a comunidade. 
O oficial-aluno se destacou por elaborar uma pesquisa  
multidisciplinar ao integrar conhecimentos de  
gerenciamento de programas e de engenharia de sistemas, 
obtendo assim duas certificações complementares ao  
currículo do curso: “Systems Engineering Certificate ” (NPS) 

e o  ”Associate Systems Engineering Professional Certificate (ASEP)”, esse último obtido junto ao 
International Council on Systems Engineering (INCOSE). Em sua pesquisa de conclusão o  
CT (IM) João Franklin apresentou o seguinte trabalho: “Economic Tradeoff Analysis of a Product Line 
Architecture Approach through Model-Based Systems Engineering: A Case “Study of Future Mine 
Countermeasures Unmanned Underwater Vehicles ”, o qual explicita benefícios de se empregar uma 
abordagem de linha de produtos no âmbito do desenvolvimento de meios de defesa, proporcionando potenciais reduções do custo total 
de ciclo de vida de sistemas marítimos não tripulados. 

CDAM realiza desembaraço aduaneiro em apoio à Operação “UNITAS LXIII” 

O Centro de Distribuição e Operações Aduaneiras da Marinha (CDAM) realizou, no 
período de 25 de agosto a 3 setembro, o desembaraço aduaneiro das cargas  
destinadas à Operação “UNITAS LXIII” que entraram no território nacional em  
aeronaves militares nas cidades de Manaus e do Rio de Janeiro. 
Além desse apoio direto na atividade de desembaraço alfandegário, o CDAM também 
prestou apoio técnico para realização dos referidos processos para as demais  
cargas, que ingressaram no território nacional por meio de aeronaves civis. 
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Nos dias 13 e 14 de setembro, militares de diversas OM do Sistema de  
Abastecimento da Marinha (SAbM) participaram do evento “Logística do  
Futuro”, realizado no World Trade Center em São Paulo. Considerado o  
maior do segmento, no Brasil, o evento trouxe painéis com a participação de 
executivos que são referência no setor de Logística e Supply Chain, além de 
uma feira de negócios formada por estandes das empresas mais inovadoras  
do setor. 
 
 

Durante o evento, os participantes tiveram acesso a 20 sessões 
exclusivas na plenária, onde foram abordados temas, com foco 
em inovação e sustentabilidade, considerados fundamentais 
para se pensar a logística brasileira nos próximos anos.  
O evento contribuiu para atualização e ampliação do  
conhecimento dos militares envolvidos nos mais diversos  
escalões do planejamento logístico da MB. 

Militares do SAbM participam do Simpósio “Logística do Futuro” 

Nos dias 15 e 16 de setembro, 45 Aspirantes do 2º ano da Escola Naval (EN) 
tiveram a oportunidade de conhecer o 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). 
O propósito da visita foi motivar os Aspirantes para a carreira naval e 
orientá-los na opção de escolha de Corpo, apresentando-lhes as  
atividades, a rotina das OM visitadas, além das oportunidades de carreira 
do Oficial IM. Ao término da visita, o Vice-Almirante (IM) Artur OLAVO  
Ferreira, citou as muitas capilaridades da Intendência e que, independente 
do Corpo que cada um for seguir, é privilégio fazer parte da Marinha do Brasil. 

Aspirantes do 2º ano da EN visitam OM do EAGM e PAPEM  



Viagem de Estudos do Curso de Aperfeiçoamento Avançado  
de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM) 2022 

No período de 19 a 23 de setembro, os Oficiais-alunos do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM) 
2022 realizaram a Viagem de Estudos a instituições militares e civis em São Paulo. A comitiva, composta por 37 Oficiais-alunos, teve 
em sua programação visitas à Casa da Moeda do Brasil, à Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer), ao Centro de Distribuição 
da FedEx Corporation, ao Comando do 8° Distrito Naval (Com8DN) e à Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (AMAZUL).  
A citada viagem tem o propósito de ampliar e sedimentar os conhecimentos específicos dos Oficiais-alunos nas áreas de Logística de 
Material, Administração e Auditoria, Orçamento e Finanças e Gestão da Informação, de modo a desempenharem, com maior proficiên-
cia, as atividades inerentes à carreira do Oficial Intendente, além de fomentar a mentalidade em prol do  
desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) e fornecer subsídios para a vindoura escolha de SDP, ao término do curso.  
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No dia 6 de setembro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) foi visitado por Comitiva composta pelo Comandante da 
Força Naval do Sul (COLÔMBIA), Vice-Almirante HARRY Ernesto REYNA Niño, pelo Comandante Geral de Operações da Amazônia (PERU), 
Vice-Almirante Javier BRAVO de Rueda Delgado, e pelo Comandante da Quinta Zona Naval (PERU), Contra-Almirante Luis Richard SILVA 
López, como parte da programação da Fase 3 da Comissão BRACOLPER Naval 2022. 
Na ocasião, foram apresentadas as áreas de armazenagem do CeIMMa, bem como o desafio da logística de suprimentos na Amazônia 
Ocidental. Estiveram presentes também, o Comandante do 9º Distrito Naval, acompanhado do Chefe do Estado-Maior do Comando do  
9º Distrito Naval e dos demais titulares das OM diretamente subordinadas. 

CeIMMa recebe Visita de Comitiva da BRACOLPER Naval 2022 



Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga apoia Capacitação  
em Gestão de Projetos na Modalidade In Company 

O CIANB apoiou, no período de 26 a 30 de agosto, a realização da 
primeira edição de 2022 do Curso Expedito em Gestão de  
Projetos. A capacitação teve seu currículo totalmente atualizado 
com o concurso da Diretoria de Administração da Marinha e da  
Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, considerando o 
ambiente de atuação da MB, alinhado às características de seus 
Programas Estratégicos. 
Com o propósito de suplementar a habilitação  
técnico-profissional de militares e servidores civis da MB para a 

utilização de ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos, esta edição foi conduzida por meio do Projeto  
CIANB-In Company, nas instalações do ComOpNav, contando também com a transmissão digital pela plataforma Webex, o que  
possibilitou a participação de 140 militares e servidores civis, distribuídos em mais de 85 organizações militares. 
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Aconteceu na Intendência 

A Seção de Assistência Social da Base de Abastecimento da  
Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ) realizou, no dia 13 de setembro, 
no auditório do CIANB, palestra sobre “Sensibilização ao Fenômeno 
do Suicídio”, ministrada pela assistente social do Corpo de  
Bombeiros, 1° Ten ROBERTA Matassoli Duran FLACH. 
A palestra fez parte da Campanha “Setembro Amarelo” e teve o 
intuito de conscientizar a valorização da vida, orientar sobre os 
sinais de alerta e informar os meios de buscar ajuda.  A atividade 
contou com a presença de 68 participantes, dentre alunos daquele 
Centro de Instrução, além de militares e servidores civis do Com-

plexo Naval de Abastecimento (CNAb). 

No dia 30 de agosto, o Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) promoveu o Seminário Regional de Liderança, evento  
alusivo ao Bicentenário da Independência. Realizado no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  Campus do Pantanal  
(CPAN-UFMS), contou com a participação de convidados civis, membros 
da SOAMAR local, Titulares, Imediatos/Vice-Diretores, Suboficiais-Mor e 
Mestres das OM do Complexo Naval de Ladário, bem como militares e  
representantes de autoridades de outras Forças. 
O evento contou com duas palestras, uma conduzida pelo CMG (FN) André 
Guimarães, autor do livro: “Vá para onde a ação acontece -  
Os 5 princípios de uma liderança centrada no exemplo”, e a outra  
ministrada pelo membro do Conselho Regional de Administração do  
Estado de Mato Grosso do Sul Rodrigo Cazelli, com o tema: “Aspectos  
Sociais e Psicológicos da Liderança”. 



Como ação preparatória necessária à execução do Projeto Sistema 
de Informações Gerenciais de Abastecimento – Gestão do Ciclo de 
Vida (SINGRA-GCV), o Centro de Intendência da Marinha em  
São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) recebeu, nos dias 5 e 6 de setem-
bro, a visita de representantes da empresa X-Tech que realizaram 
o serviço de “Site Survey” de rede sem fio, visando definir a  
localização e o design de ampliação da rede, como forma de  
garantir a melhor cobertura para o uso de coletores de dados nas 
áreas de armazenagem do CeIMSPA. 

Foi realizada, em 10 de agosto de 2022, nas instalações do Centro de Pagamento do Exército, a 3ª Reunião de Integração entre os  
órgãos de pagamento de pessoal. Participaram do citado evento equipes da Diretoria de Administração da Aeronáutica/Subdiretoria de  
Pagamento de Pessoal da Aeronáutica, da Pagadoria de Pessoal da Marinha, do Centro de Controle Interno da Marinha e do Centro de 
Pagamento do Exército.  
A Reunião teve por escopo o compartilhamento de  
informações e a troca de experiências, buscando a  
solução de problemas e dificuldades que afetam as  
Forças, no que tange ao pagamento de pessoal.   
Foram abordados, especialmente, assuntos ligados ao 
monitoramento das folhas de pagamento, ao processo 
de suspensão, bloqueio e reversão de valores e à  
consignação em bilhete de pagamento.   
Estes eventos revestem-se de destacada efetividade ao 
proporcionar uma conjugação de esforços na busca do aperfeiçoamento dos processos e controles da atividade de pagamento de  
pessoal, consolidando a atuação dos órgãos de pagamento como primeira linha de defesa das suas respectivas Forças.  
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Aconteceu na Intendência 

No dia 15 de setembro, um grupo de Aspirantes Intendentes do 3° e 4° ano visitaram as instalações do Centro de Intendência da Marinha 
em Niterói (CeIMNi). Na ocasião, o Diretor do  CeIMNi,  CMG (IM) RÔMULO César Duarte de Oliveira, proferiu uma palestra  sobre as  
atividades desenvolvidas pelo Centro de Intendência e o seu papel de apoio à Esquadra Brasileira, abordando também as principais  
tarefas desenvolvidas pelos oficiais Intendentes a bordo dos Navios. 



De 19 a 23 de setembro, a unidade móvel do Centro de Distribuição de Uniformes do  
Comando do 1° Distrito Naval (CDU-1°DN) esteve presente na Base de Submarinos da Ilha 
da Madeira (BSIM). Nesse breve período, foram realizados 277 atendimentos aos militares  
pertencentes às tripulações das Organizações Militares (OM) componentes do Complexo 
Naval de Itaguaí. 
O Sistema de Abastecimento da  
Marinha (SAbM) dispõe, atualmente, 
de duas unidades móveis para a 
venda de uniformes, que propiciam 
um incremento nos níveis de serviço 

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

Nos meses de agosto e setembro, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) realizou apoio logístico ao Submarino Tikuna, 
por ocasião de seu retorno da Operação DEPLOYMENT 2022; ao Navio Oceanográfico Antares, no âmbito da Operação PIRATA-BR XXII; e à 
Fragata União, referente à Operação GUINEX II. 
Nessas ocasiões, foram realizados abastecimentos de óleo diesel marítimo, óleo lubrificante e gêneros alimentícios, nas cidades de  
Fortaleza e Natal. Com isso, o CeIM contribuiu com a prontidão operativa dos respectivos meios e o restabelecimento do emprego do 
Poder Naval. 
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Aconteceu na Intendência 

Com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento dos algoritmos de  
previsão de demanda do SINGRA, bem como para o aprimoramento do apoio 
prestado pelo SAbM, o CeIMNa realizou exercício de apoio logístico móvel do 
P3SAM, na modalidade virtual, durante as Comissões INSPNAV / PATNAV  
realizadas pelo Navio Patrulha “Graúna”, no período de 19 a 31 de agosto, nos  
litorais dos Estados de AL, PE, PB e RN. 
O exercício possibilitou o adestramento dos envolvidos e o aprimoramento do 
processo na área. Nesse sentido, trouxe a oportunidade dos militares  
participantes realizarem as tarefas previstas no Plano, por meio de simulação, 
bem como evidenciou a importância da correta e tempestiva inserção das de-

mandas dos meios no SINGRA, especialmente dos itens considerados críticos, para um melhor nível de atendimento pelo P3SAM. 



No dia 28 de setembro, o DepFMRJ recebeu a visita acadêmica dos Alunos 
do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais 2022. 
A turma é formada por Oficiais-Alunos da MB, e Oficiais-Alunos das  
Marinhas da República de Camarões e da República da Argentina. Durante 
a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os processos  
realizados no DepFMRJ, e a forma como a OM se insere na Cadeia de  
Suprimentos do SAbM. 

No dia 21 de setembro, o Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de 
Janeiro (DepFMRJ) recebeu a visita acadêmica de uma comitiva de alunos 
e docentes do Curso de Pós-Graduação em Logística Multimodal, do grupo 
IBMEC Educacional/VLI Multimodal. 
Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de assistir a uma  
palestra sobre o SAbM, proferida pelo Diretor do Centro de Controle de 
Inventário da Marinha (CCIM), Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA 
Pinto, e de conhecer os processos realizados no DepFMRJ. Na visita foi 
possível apresentar aos alunos os efeitos positivos da automação  
realizada a partir do desenvolvimento e implantação do sistema  
WMS (Warehouse Management System). 

No dia 21 de setembro, o Depósito de Combustíveis da  
Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ), realizou o  
abastecimento de Óleo Diesel Marítimo (ODM) por meio da 
Chata Martim Pescador, do Capitânia da Marinha da  
Namíbia, Navio NS Elephant, após o Navio participar da  
Operação UNITAS LXIII. 

A concretização do fornecimento testifica a capacidade do DepCMRJ 
em se adaptar em abastecer navios estrangeiros com segurança  
operacional e cuidado com o meio ambiente, proporcionando a  
interoperabilidade e o estreitamento dos laços de cooperação e  
amizade com as Marinhas amigas. 
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Aconteceu na Intendência 



O Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) participou, no 

dia 27 de agosto, na Casa do Marinheiro (CMN), da 17° edição do Festival 

Âncora Social, visando à divulgação dos Programas Sociais da Marinha do 

Brasil e em comemoração ao Bicentenário da Independência.  

O SVPM disponibilizou um estande dividido em diferentes segmentos, tais 

como: setor de atendimento ao público; espaço informativo, com a  

exposição dos periódicos impressos da OM; local de interação e jogos 

(dominó e aliado); área de atividades e brincadeiras infantis; além de um 

espaço com sorteio para concorrer a prêmios e distribuição de brindes 

institucionais. Assim como em outros anos, o evento foi uma oportunidade 

ímpar para o SVPM divulgar seus serviços, bem como dirimir dúvidas e se aproximar ainda mais dos veteranos e pensionistas da  

Marinha do Brasil. 

Nos dias 21 e 22 de setembro, foram realizados os adestramentos de SIAFI Intermediário 
de Execução Financeira e de Gestoria Patrimonial, respectivamente, nas dependências do 
CIANB. Militares do Departamento de Contabilidade da DFM atuaram como instrutores 
desses eventos, os quais tiveram a participação de militares de diversas OM da sede. 
Assim, com o intuito de compreender se foram atendidas as necessidades das OM, no que 
tange ao aperfeiçoamento dos operadores que atuam diretamente naquelas Gestorias, 
correspondentes aos temas abordados, observou-se o feedback dos participantes  
referentes aos adestramentos, obtido por meio de um questionário de avaliação  
elaborado pelo CIANB, cujas respostas permitiram constatar a relevância da  
manutenção desses adestramentos. O evento contribuiu na continuada busca pela  
excelência em manter elevado o nível de capacitação de pessoal. 

Nos dias 28 e 29 de setembro, militares da Divisão de Saúde do Centro de Munição da Marinha (CMM) 
participaram do Curso de Treinamento e Familiarização de Viatura - Ambulância UTI e Pré Hospitalar, 
no Centro de Medicina Operativa da Marinha (CMOpM). 
Com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para o atendimento pré-hospitalar em situações 
de trauma, o curso tratou do aperfeiçoamento das habilidades com pacientes  
politraumatizados, conferindo aos militares do Corpo de Saúde do CMM a expertise para lidar com  
situações críticas pré-hospitalares. A ênfase do curso se prestou ao manejo adequado do paciente até 
o transporte – por meio de uma UTI Móvel – a uma unidade hospitalar de grande porte, como o Hospital 
Naval Marcílio Dias (HNMD).  
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Aconteceu na Intendência 



No dia 23 de setembro, o Serviço de Assistência Social da  
Marinha (SASM) realizou palestra com o tema "Estratégias de 
Sensibilização ao Fenômeno do Suicídio" em alusão à campanha 
“Setembro Amarelo”. 
A atividade teve como convidada a assistente social, Doutora 
em Ciências, Mestre em Serviço Social e Primeiro-Tenente do 
Corpo de Bombeiros ROBERTA Matassoli Duran FLACH, que atua 
pela instituição no Programa de Valorização da Vida.  A militar 
realizou um panorama sócio-histórico sobre o tema,  
apresentando o suicídio como um problema de Saúde Pública, 
trazendo dados estatísticos dos índices de ocorrências e,  
principalmente, relatos de casos vivenciados por ela em  
decorrência de sua atuação no Corpo de Bombeiros. 

No dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, o SASM promoveu palestra on-line com o tema “Tudo o que você  
sempre quis saber sobre os direitos da pessoa com deficiência”. A atividade teve como público-alvo as famílias usuárias do Programa 
de Atendimento Especial (PAE) e demais componentes da Família Naval, tendo sido ministrada pela advogada Gabriela Benevides.  
A palestra buscou fomentar o acesso à informação acerca dos direitos da pessoa com deficiência, abordando os marcos legais e temas 
relevantes sobre a pessoa com deficiência como: curatela, a importância do mediador, bullying, acessibilidade em lazer e o direito ao 
atendimento prioritário. 

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, o SASM realizou palestras de  
sensibilização com militares e servidores civis cuja transferência para  
reserva/aposentadoria ocorrerá em até 2 anos. A atividade faz parte do 
Grupo de Orientação para a Reserva, do Programa Qualidade de Vida.  
A atividade teve como tema “Orientação sobre a Transição Profissional” e  
buscou estimular uma postura ativa frente aos novos desafios oriundos da 
transferência para a reserva/aposentaria. 
O ciclo de palestras visa a oferecer ferramentas de suporte para o militar  
e/ou servidor civil que passará para um novo estágio da vida, de dedicação 
à família e aos novos projetos pessoais. 
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Aconteceu na Intendência 



O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) participou, no 
dia 13 de setembro, do curso de especialização de SO-Mor da  
Marinha do Brasil (C-Esp-SO-Mor), que contou com a presença de 
11 militares de todo o Brasil. 
O SASM foi convidado à apresentar os programas e projetos  
desenvolvidos pela OM em prol da qualidade de vida da Família 
Naval com o objetivo de informar e capacitar os militares do curso 
sobre o funcionamento da assistência social da Marinha e o  
funcionamento do SASM.  

No dia 16 de outubro, o CIANB recebeu a comitiva do Instituto de Economia e Finanças do Exército (IEFEx), chefiada pelo Coronel  
Intendente Marcio GABRIEL Ribeiro.  
Diretamente subordinado à Secretaria de Economia e Finanças (SEF) e vinculado tecnicamente ao Departamento de Educação e Cultura 
do Exército (DECEx), o IEFEx é uma Instituição de Educação Superior, de Extensão e de Pesquisa (IESEP). A visita de cooperação técnica 
ao Centro de Instrução teve como objetivo a troca de conhecimentos, procedimentos e boas práticas no tocante ao ensino a  
distância, à pesquisa, à pós-graduação e à capacitação na área de economia e finanças, estreitando os laços entre as organizações 
congêneres.  
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Aconteceu na Intendência 

Nos dias 13 e 14 de setembro, na Sala de Aula Virtual do CIANB no CeIMMa, foi 
realizado o Estágio de Sistema de Informações Gerenciais do  
Abastecimento-SISBORDO Sobressalente. O propósito do estágio foi  
suplementar a habilitação técnico-profissional dos militares para a utilização 
plena das funcionalidades do sistema. 
O CeIMMa, como organização do SAbM na área de jurisdição do Comando do  
9º Distrito Naval, incentivou a participação dos militares dos meios navais da 
área, divulgando a importância do SISBORDO Sobressalente como ferramenta 
essencial para execução das fases I e II do Programa de Organização de  
Sobressalentes – POSE. 



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

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

05OUT — Dia da Criação da Força Naval do Nordeste 

10OUT — Dia dos Veteranos da Marinha 

10OUT — Aniversário do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) 

17OUT — Dia do Maquinista 

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

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

28OUT — Dia do Servidor Público 

29OUT — Aniversário da Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE) 

A Assessoria de Comunicação Social do Corpo de Intendentes da Marinha agradece a todos que enviaram propostas 
para o concurso do cartaz alusivo ao 253º Aniversário da Intendência da Marinha. 

Ao todo foram recebidos 46 cartazes que serão avaliados pelos Almirantes Intendentes da ativa.  
O resultado, com os 3 primeiros colocados, será divulgado em BONO e no “Intendência em foco”. 

Já garantiu o seu convite para o 253° Aniversário da Intendência da Marinha? 
O Coquetel de Confraternização de Oficiais ocorrerá no Clube Naval Piraquê, dia 4 de março de 2023, às 20h, uniforme 5.5. 
Os Associados da AAGM, que tiverem se associado até abril de 2022, terão direito a 1 (um) convite, mediante solicitação por e-mail até  
31 de outubro. 
 
Aniversário do CIM-2023, citando NIP - CPF – Posto – Nome – Nº de Convites e Nº de Parcelas. 

 
Envie um e-mail para corpodeintendentes@marinha.mil.br e garanta o seu!  

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

convite 
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 


