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Cerimônia de Entrega de Distintivos de Comando e Direção  

No dia 16 de novembro, no Salão Nobre do Comando do 1º Distrito Naval, no Edifício Almirante Tamandaré, ocorreu a  

Cerimônia de Entrega de Distintivos de Comando e Direção (Área Rio e Fora de Sede). Na ocasião, o Comandante da Marinha  

realizou a Entrega dos Distintivos de Direção aos futuros Titulares das OM de Intendência que assumirão os seus Cargos no 1° Semestre 

de 2023. 

Oficial mais antigo do CIM, Vice-Almirante (IM) Wagner, com os futuros Diretores, após a Cerimônia. 



No dia 1º de novembro foi realizada, no Complexo Naval de Abastecimento (CNAb) e trechos internos da "Via Cinza", a 3ª IMMOV. O evento 

esportivo, organizado pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), foi composto pelas modalidades de 

corrida rústica (percursos de 5 e 10 Km) e de caminhada (5 km), divididos em categorias por faixa etária e sexo, e contou com a  

participação de 1.020 atletas de 36 Organizações Militares. 

O objetivo do evento, além de estimular a prática de exercícios físicos e a confraternização entre as tripulações das Organizações  

Militares, foi também fazer a arrecadação de alimentos não perecíveis como forma de inscrição na corrida. No total foram arrecadados 

cerca de 2 toneladas de alimentos não perecíveis que foram doados à 5 instituições de caridade. 

3ª Corrida Rústica e Caminhada "Intendência em Movimento" (IMMOV)  
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Centro de Munição da Marinha Fortalece capacidade de atendimento ao Setor Operativo 

No dia 26 de novembro, o Centro de Munição da Marinha 

(CMM) reinaugurou a grua do Cais do Canal, que se  

encontrava inoperante há alguns anos. Em decorrência, o 

CMM recebeu o Navio Patrulha “Babitonga”, do Comando 

do Grupamento de Patrulha Naval do Sul, para faina de 

munição, com manobra de peso, oriunda do Centro de 

Intendência da Marinha em Rio Grande. 

O referido navio restituiu ao CMM expressiva quantidade 

de munições de 40 mm alto-explosivas, reduzindo o  

material que seria realocado por meio da Logística  

Reversa do Eixo Sul, pelo Comboio do Exército Brasileiro. 

A recuperação da grua do Cais do Canal fortalece a  

capacidade logística da OM em manobrar com grandes 

cargas, até 10 toneladas. Além disso, representa um  

incremento no pronto emprego e na flexibilidade do  

Sistema de Abastecimento da Marinha nas fainas de fornecimento e recebimento de materiais de símbolo de Jurisdição “J”.  

CeIMMa recebe premiação máxima no Programa Qualidade Amazonas  

No dia 25 de novembro de 2022, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) recebeu o prêmio Diamante, na modalidade 

Gestão, no Programa Qualidade Amazonas (PQA). A premiação, promovida pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 

(FIEAM), tem 31 anos de história e visa reconhecer e premiar os esforços das organizações na busca da melhoria de processos  

produtivos e da gestão organizacional, com o objetivo de fomentar ações que buscam a cultura da excelência. 

Grua do Cais do Canal em operação de manobra de peso junto Navio Patrulha “Babitonga”  
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Ciclo de Palestras do Curso de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais Intendentes 

No período de 21 a 29 de novembro, foi realizado o Ciclo de Palestras de Almirantes Intendentes para o Curso de Aperfeiçoamento  

Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM 2022), no CIANB, com temas concernentes à carreira do Oficial Intendente nas  

diversas áreas afetas ao Setor da Secretaria-Geral da Marinha. 

O Evento contou com a participação de 39 Oficiais-Alunos, sendo um Oficial da Armada Argentina e uma Oficial da Marinha de Camarões, 

do C-ApA-IM 2022, tendo recebido como palestrantes o Diretor do Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de Defesa, Vice-Almirante (IM) 

Marcus VINICIUS Lima de Souza; o Secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa, Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso; o 

Diretor de Finanças da Marinha, Vice-Almirante (IM) Artur OLAVO Ferreira; o Diretor Centro de Controle Interno da Marinha,  

Contra-Almirante (IM) ALEXANDRINO Machado Neto; o Diretor Administrativo-Financeiro da Empresa Gerencial de Projetos Navais 

(EMGEPRON), Contra-Almirante (IM) Nelson Márcio ROMANELI de Almeida; o Presidente da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal 

da Marinha (CCCPM), Contra-Almirante (IM) Alexandre Rodrigues VIVEIROS; o Diretor de Administração da Marinha, Contra-Almirante 

(IM) Leonardo Dias de ASSUMPÇÃO; Diretor do Centro de Controle de Inventário da Marinha, Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA 

Pinto; e o Diretor de Gestão Orçamentária da Marinha, Contra-Almirante (IM) Alexandre Augusto Lopes VILLELA de MORAES. 
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CeIMSa inicia a reformulação de relevante capacidade logística no âmbito do SAbM 

Diante da obsolescência do atual posto de combustível que atende ao Complexo Naval de Aratu e com foco nas melhores  

práticas ambientais e mercadológicas, o Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa), no último dia 24 de outubro, contando 

com o imprescindível suporte orçamentário da Secretaria-Geral da Marinha (SGM) e com o concurso técnico dos engenheiros da Base 

Naval de Aratu, iniciou o processo para implantação, com previsão de conclusão em 2023, de um novo Posto de Abastecimento  com 

capacidade de tancagem total de 45 mil litros, realizando a contratação de firma de engenharia licitada para preparação, adequação do 

terreno e montagem estrutural, além do registro  de empresa especializada para o fornecimento de módulos de abastecimento  

completos de 15 mil litros/cada. 

A relevante reformulação dessa capacidade  logística no âmbito do SAbM contribuirá, sobremaneira, para o incremento da eficácia do 

atendimento à frota de viaturas apoiadas e para a adequada guarda e controle do material armazenado. 

 

SVPM realiza III Fórum com as OMAC  

No dia 8 de novembro, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) realizou o III Fórum com 

as Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC). O evento tem como finalidade promover um espaço 

para debate e discussão com as OMAC sobre temas de interesse comum, visando estabelecer uma  

comunicação contínua com os seguintes objetivos: 

Divulgar informações de relevância para o atendimento ao público,  Esclarecer possíveis dúvidas acerca 

de procedimentos, Manter fluxo de informações acerca de ações em andamento e Identificar temas  

relevantes para serem tratados nos estágios de qualificação. 

A palestra de abertura foi realizada pelo Diretor do SVPM, Capitão de Mar e Guerra (IM) Marcelo  

GAMELEIRA Correa, com o tema: “Conhecendo melhor o SVPM”, seguido pelas palestras: “Os desafios  

atuais: prova de vida inteligente e requisição 100% digital” e “Ferramentas digitais: gov.BR, app SVPM+, 

Chatbot”, proferidas pela Capitão-Tenente (T) GLAUCIA e 

pelo Capitão-Tenente (T) GIOVANNI, respectivamente.  

O evento contou com a participação dos encarregados e 

mili tares  que atuam como profiss ionais de atendimento nas  

29 OMAC, distribuídas pelo território nacional. Já nos dias 9 e 10 de novembro e 16 e 17 

de novembro foi realizado o Estágio de Qualificação de Gestão para Concessão de  

Benefícios de Veteranos e Pensionistas, mais uma oportunidade para promover  

capacitação dos profissionais do atendimento atuantes nas OMAC. 



Aconteceu na Intendência 

No dia 10 de novembro, representantes da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 

(DGOM), Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), AMAZUL, Empresa Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON) 

e Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM) compareceram à área de governo do Banco Santander. Na visita, a  

equipe econômica da instituição apresentou um panorama macroeconômico da atualidade e projeções para os próximos dois anos,  

contribuindo assim para uma melhor compreensão do comportamento das variáveis econômicas em face à conjuntura política e global. 

Nessa apresentação, foram destacados relevantes aspectos econômicos, tais como expectativas sobre a taxa de câmbio, inflação e PIB, 

além de perspectivas para política monetária e fiscal. Adicionalmente, foram apresentadas alternativas sobre a forma de atuação do 

Banco no financiamento com Agências de Crédito e Exportação.  
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Ocorreu, no período de 16 a 20 de novembro, a última fase do Curso de  

Especialização de Soldados e Aperfeiçoamento de Sargentos Fuzileiros Navais, 

no Campo de Instrução de Gericinó, do Exército Brasileiro. O exercício militar, 

sob responsabilidade do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 

(CIASC), contou com a participação do Centro de Munição da Marinha (CMM), que 

ministrou adestramento de destruição de engenhos falhados; instrução de  

artilharia; e manipulação de artefatos explosivos, além de disponibilizar  

munições inservíveis de diferentes calibres para tal. 

A presença do CMM proporcionou um expressivo incremento na formação dos 

engenheiros de combate do Corpo de Fuzileiros Navais, visando à atuação em 

situações que demandem conhecimentos específicos em material explosivo. 



Aconteceu na Intendência 
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No período de 27 a 29 de setembro e 25 a 28 de outubro, os alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento em Equipamentos de Apoio de Aviação (C-Ap-EV) e Curso de 

Aperfeiçoamento em Equipagem de Aviação (C-Ap-RV) do Centro de Instrução e 

Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira (CIAAN)  

realizaram o Estágio Curricular nas dependências do DepCMRJ. 

O Estágio teve como  

propósito a aplicação 

dos  conhec imentos  

teóricos adquiridos, 

complementando com 

aulas e atividades  

práticas ao recebimento, manuseio, estocagem e controle de qualidade do  

combustível de aviação, contribuindo para o alto conhecimento profissional na 

formação do ensino naval, além de reforçar os laços de cooperação entre a  

Unidade de Intendência e a nossa Centenária Aviação Naval. 

Em 31 de outubro, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) foi submetido à 

auditoria de manutenção da Norma ISO 9001:2015, referente aos processos de  

fornecimento de material do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) às  

Organizações Militares Apoiadas (OMAp). 

Com essa auditoria, foi possível verificar a 

evolução do Sistema de Gestão da  

Qualidade (SGQ) e as melhorias trazidas 

com a sua implantação, que refletem no 

aprimoramento das atividades que  

contribuem para a prontidão das OMAp. 

 

A certificação ISO 9001:2015 foi conferida ao CeIMNa em 2021, pela Fundação Carlos  

Alberto Vanzollini, e vem contribuindo com a busca contínua deste Centro na otimização 

dos processos voltados para as atividades de abastecimento, possibilitando manter em nível elevado a satisfação dos nossos clientes. 

O SVPM, no período de 26 de setembro a 11 de novembro, realizou o Projeto-Piloto Requisição de Pensão Digital, que tem como objetivo 

principal eliminar o trâmite físico de documentos no processo de requisição de pensão, 

sobretudo os trâmites oriundos das Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC), 

distribuídas pelos Distritos Navais. 

Cabe ressaltar que o Projeto-Piloto é uma fase de avaliação experimental, a qual tem por 

objetivo submetê-lo a avaliações afetas à conformidade de funcionalidades, para verificar 

se todos os requisitos relacionados com a arquitetura do projeto atendem as especifica-

ções de desempenho, consistência, integridade e segurança requeridos dos sistemas 

digitais.  



Aconteceu na Intendência 

No dia 1º de novembro, o Centro de Intendência da Marinha em 

Natal (CeIMNa) realizou a Chamada Pública nº 01/2022, para 

aquisição de gêneros alimentícios provenientes de  

agricultores familiares e demais beneficiários enquadrados 

nas disposições da Lei nº 11.326/2006, por meio da Modalidade 

Compra Institucional, do Programa Alimenta Brasil, nos  

termos da Lei nº 14.284/2021. 

Essa iniciativa reforça a política pública de valorização da 

agricultura familiar e objetiva fomentar o empreendedorismo 

rural, além de promover o crescimento sustentável e  

incentivar o consumo de produtos agrícolas nas OM  

contempladas pela referida Chamada Pública.  
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No dia 08 de novembro, o CeIMNa recebeu a visita de cerca de 30 alunos da Escola 

Municipal Professor José Tito Júnior, do Distrito de Coqueiros, zona rural do  

Município de Ceará-Mirim/RN. 

Na ocasião, houve breve  

e xp lanação  acerc a  das  

atividades desenvolvidas pelo 

CeIMNa e sobre as formas de 

ingresso na Marinha do Brasil.  

Os estudantes também puderam 

embarcar no NPaGuaiba e conhecer um pouco sobre a atuação desse navio de  

guerra. Essa ação fortalece os laços com a sociedade, bem como desperta nos  

estudantes o interesse pela carreira militar e sua contribuição para o país. 

Em 25 de Outubro foi realizada uma visita técnica da comitiva, composta por  

militares e servidores civis, do Departamento de Finanças da Amazônia Azul  

Tecnologia de Defesa S.A (AMAZUL) nas instalações da Pagadoria de Pessoal da 

Marinha (PAPEM). A visita teve como objetivo o intercâmbio de boas práticas de 

gestão e o aperfeiçoamento de processos contábeis e financeiros referentes à 

folha de pagamento. 

A apresentação, realizada pela PAPEM, teve por escopo o compartilhamento de 

informações e a troca de experiências quanto ao processamento da folha de  

pagamento da Marinha do Brasil (MB), com enfoque na gestão dos recursos  

financeiros e orçamentários e nas inovações sistêmicas desenvolvidas no  

SISPAG 2. Foram abordados, especialmente, assuntos relacionados à devolução 

de numerário de Pagamento de Pessoal Militar, confecção de ordens de pagamento e outros documentos contábeis para o recolhimento 

de encargos. 



Aconteceu na Intendência 
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O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) promoveu, em 28 de outubro, 

evento intergeracional em alusão ao Dia Internacional do Idoso. A atividade  

contou com a palestra “Estatuto da Pessoa Idosa - Lei 10.741, de 01 de outubro de 

2003” ministrada para os idosos participantes do Projeto Idade Madura e para 

os militares da OM com o intuito de fortalecer e divulgar os direitos  

fundamentais da pessoa idosa. 

O evento contou com 35 pessoas, 24 idosos e 11 militares de bordo, com faixa 

etária entre 22 anos e 87 anos. Tal atividade faz parte do Programa de  

Atendimento ao Idoso destinado a veteranos, servidores civis, dependentes e 

pensionistas com idade superior a 60 anos. 

No dia 22 de novembro, o SASM promoveu, no Centro de Instrução  

Almirante Wandenkolk (CIAW), a palestra “Prevenção ao Suicídio”.  

A atividade intitulada "Estratégias de Sensibilização ao Fenômeno do  

Suicídio", foi ministrada pela assistente social, Doutora em Saúde da  

Criança e da Mulher, Mestre em Serviço Social, Primeiro-Tenente do  

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Roberta Matassoli Duran 

Flach, que atua, pela instituição, no Programa de Valorização da Vida.   

A palestra contou com a presença de aproximadamente 390 militares, 

tendo como público-alvo os alunos do Curso de Formação de Oficiais  

(CFO-2022), os alunos do curso de Serviço Militar Voluntário (SMV-2022) 

e Oficiais e Praças da tripulação da OM. 

De 16 a 30 de novembro, a unidade móvel do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1° Distrito Naval (CDU-1°DN) esteve 

presente no Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ). Nesse período, foram realizados 253 atendimentos aos 

militares pertencentes às tripulações das OM componentes do Complexo Naval da Ribeira. 

O atendimento encerrou as atividades da referida Unidade Móvel no ano de 2022, durante o qual foram realizadas oito visitas e um total 

de 4.160 atendimentos, concluindo números que fundamentam os esforços do Sistema de Abastecimento da Marinha (SAbM) em manter 

esse braço de apoio logístico aos militares pertencentes às tripulações das OM apoiadas.   



Aconteceu na Intendência 
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No dia 08 de novembro, foi realizado o VIII Encontro Pedagógico do CIANB com o 

tema “Desafios contemporâneos para o Ensino Militar Naval: desbravando o  

processo de ensino-aprendizagem”. 

O Evento ocorreu de forma híbrida com o objetivo de propiciar o amplo debate entre 

as Organizações Militares de Ensino do Sistema de Ensino Naval (SEN). Foram  

proferidas três palestras com os temas:“Formação docente na MB”; “Ensino Militar: 

modos de pensar e a formação continuada docente”; e “Competências docentes no 

pós-pandemia”. Após, foi apresentado um painel com as experiências na formação 

docente de escolas militares do SEN, seguido de debate. 

No dia 30 de novembro, ocorreu a primeira “Oficina de Capacitação Profissional para o 

Mercado de Trabalho” ministrada pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) no 

Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval (CDU-1ºDN).  

A iniciativa tem como público-alvo os  

estagiários da Organização Militar (OM) e 

visa incrementar a capacitação técnico-

profissional dessa parcela da força de traba-

lho, contribuindo para o desenvolvimento das 

competências comportamentais exigidas pelo 

mercado. 

Os 18 estagiários do CDU-1ºDN participaram de algumas atividades sobre o tema 

“Comportamento no Ambiente Corporativo”. A Oficina faz parte de um conjunto de medidas, 

que intentam viabilizar aos estagiários da OM o aperfeiçoamento profissional adequado, por 

meio de uma série de adestramentos que passeiam por temas como: atendimento ao público, conduta pessoal e profissional no  

ambiente de trabalho e tópicos específicos sobre as tarefas desempenhadas a bordo.   

O Laboratório de Microcalorimetria (LABMICRO) do Centro de 

Munição da Marinha (CMM), localizado em seu novo espaço / 

sítio no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), recebeu, no 

dia 07 de novembro, a visita de representantes da empresa 

Toegepast Natuurwetenschappelik Onderzoek (TNO).  

A TNO, empresa holandesa, é a fabricante dos equipamentos de 

Microcalorimetria utilizados na investigação da estabilidade 

química da pólvora das munições utilizadas pela Marinha do 

Brasil (MB). 

A visita teve como objetivo acompanhar o andamento dos  

ensaios realizados ao longo do ano, de modo a assegurar a 

qualidade, bem como realizar manutenções preventivas nos módulos de Microcalorimetria, além de proporcionar avanços nos  

procedimentos necessários para o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do laboratório, conforme a Norma ABNT 

NBR ISO/IEC 17025:2017. 



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. 

13DEZ — Dia do Marinheiro  

15DEZ — Aniversário do Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) 

21DEZ — Aniversário da Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ)  

25DEZ — Natal 

28DEZ — Dia da Marinha Mercante  

Datas comemorativas: 
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Resultado  do Concurso Cartaz da Intendência 2023 

Dentre os 46 cartazes participantes do Concurso, os vencedores foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1ª Colocada 

3ºSG-SC Nathalia Feliciano Trigoli 

(EMGEPRON) 

2º Colocado 

3ºSG-EL Vinicius Gustavo Dias Santana 

(STamoio) 

3º Colocado 

3ºSG-AV-MV Eduardo dos Santos Souza 

(ComForAerNav) 

https://www.marinha.mil.br/intendencia

