
Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

No dia 23 de junho, na Escola Naval (EN), ocorreu o Ciclo de  

Palestras para Oficiais Intendentes da área Rio, com o tema 

“Atualidades e Carreira”, no qual aproximadamente 450 Oficiais IM 

participaram do evento. 

O Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra  

Marcelo Francisco CAMPOS, abriu o Ciclo parabenizando o  

Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) pela filosofia e atuação,  

ressaltou a importância da prontidão, da letalidade para uma Força 

Naval, destacando que prontidão se faz com logística eficiente,  

sendo o CIM um dos principais protagonistas desse processo  

logístico. 

O Oficial Intendente mais antigo na ativa, Vice-Almirante (IM)  

WAGNER Corrêa dos Santos, falou sobre a reestruturação do setor 

do abastecimento, orientada para o Setor Operativo; citou o Plano 

de Concentração Logística e a criação de novas OM; aspectos  

considerados importantes para os cargos de direção e vice-direção 

e as atitudes e valores esperados do Oficial IM. 

Dando prosseguimento, o Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de 

ASSUMPÇÃO, falou sobre carreira e perspectivas; citou os novos  

interstícios e afirmou que estão ocorrendo estudos para adequação 
do novo plano de carreira, além da nova sistemática de valorização 

do embarque. 

 

Na sequência, o Contra-Almirante (IM) GUSTAVO PEREIRA Pinto, falou  

sobre o Empório Naval, citando que o marketplace oferece  

facilidades aos associados com descontos específicos em mais de  

180 itens. Comentou que em julho ocorrerá a inauguração da  

primeira loja, na Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro 

(BAMRJ), com itens à disposição para o cliente ver fisicamente o que vai 

comprar pela internet, e visando no futuro abrir lojas físicas.  

Frisou que, atualmente, o maior sucesso do Empório é o Gympass e  

aproveitou para convidar os presentes a se associarem. 

O Presidente da Associação Histórica e Cultural Almirante Gastão Motta 

(AAGM), Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM) Luiz Carlos FROTA da Silva  

encerrou o ciclo explanando os propósitos da Associação e os eventos realizados com o apoio da AAGM. Ao término das apresentações 

os participantes puderam tirar dúvidas com os palestrantes e confraternizar com todos os presentes. 
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Despedida dos Guardas-Marinha (IM) 

No dia 1º de junho, o Secretário-Geral da Marinha, Almirante de Esquadra Marcelo 

Francisco Campos, acompanhado do Presidente da Caixa de Construções de Casas 

para o Pessoal da Marinha (CCCPM), Contra-Almirante (IM) Artur Olavo Ferreira e 

de integrantes da Equipe de Fiscalização, realizou visita às obras dos  

empreendimentos habitacionais do Residencial Oceania e Residencial Guará II,  

localizados em Brasília-DF. 

O objetivo da visita foi acompanhar in loco o atual estágio das edificações das  

unidades habitacionais nas áreas Noroeste e Guará, respectivamente. As obras, 

que já estão na fase de fundação e de escavação, fazem parte da retomada de  

construções com recursos próprios da CCCPM. 

Durante a visita, o Secretário-Geral destacou a relevância das atividades  

realizadas: “Esses empreendimentos são dois grandes projetos para que  

tenhamos locais dignos de habitação para nossos militares e seus familiares. E são os primeiros de muitos que  

serão desenvolvidos, não somente na área de Brasília, mas também em outras regiões onde haja demanda por habitação para a  

Família Naval”, afirmou. 

No dia 14 de junho, no Salão Nobre do Edifício Almirante Gastão Motta, ocorreu a Despedida dos Guardas-Marinha (IM) que farão a  

XXXVI Viagem de Instrução do Navio-Escola Brasil em 2022. 

O Oficial Intendente mais antigo na ativa, Vice-Almirante (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, falou sobre a importância da viagem para a 

formação militar e, em nome do CIM, desejou aos 29 Guardas-Marinha (IM) uma excelente viagem. O GM (IM) DOUGLAS Monteiro da  

Conceição agradeceu as palavras e enfatizou que, após 2 anos da escolha de Corpo, chegou a tão sonhada viagem.  

Construção de novos empreendimentos habitacionais para a Família Naval 
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No dia 25 de maio, a Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) promoveu a cerimônia de premiação dos militares que se  

destacaram no evento “Conversa Netuno”. Os militares agraciados servindo fora de sede foram premiados em cerimônias realizadas em 

suas respectivas OM. 

O evento online “Conversa Netuno”, cujo o tema desse ano foi “Modernização da Gestão”, consistiu em uma série de vídeos com duração 

de 15 a 20 minutos e que encontram-se disponíveis na página do Programa Netuno na intranet  

link: http://netuno.dadm.mb/?q=node/956 . 

. 

DAdM realiza a premiação do Evento  

“Conversa Netuno: Reconhecendo nossos Talentos em gestão” 

CeITMSP recebe o Secretário-Geral da Marinha 

Em 31 de maio, o Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em  

São Paulo (CeITMSP) recebeu o Secretário-Geral da Marinha, Almirante de 

Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, em visita às instalações. Na  

ocasião foram apresentadas ao Secretário-Geral as principais atividades 

desenvolvidas pelo CeITMSP que tem o propósito de contribuir para o 

apoio ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e Organizações 

Militares subordinadas na obtenção de sistemas, equipamentos,  

componentes, materiais e técnicas, nas áreas de propulsão e de geração 

de energia, de interesse da Marinha do Brasil (MB), em  

especial àqueles relacionados ao Setor Nuclear e Tecnológico.   

http://netuno.dadm.mb/?q=node/956
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CCIM e COMRJ realizam Chamada Pública da Agricultura Familiar  

O Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) e o Centro de  

Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ), em consonância ao que 

prevê as disposições da Lei n° 14.284, de 29 de Dezembro de 2021, por meio 

da Modalidade Compra Institucional, realizaram a Chamada Pública da  

Agricultura Familiar 6004/2022 para aquisição de gêneros secos e  

frigorificados. Participaram do certame um total de 13 cooperativas, tendo 

sido contratado até o momento cerca de R$ 14 milhões em gêneros, com 

possibilidade de contratação de mais de R$ 6 milhões, caso as amostras 

em análise laboratorial sejam aprovadas pelo DepSIMRJ. O Programa  

Alimenta Brasil de apoio à agricultura familiar atua no fomento à produção 

de alimentos e geração de renda aos pequenos produtores. 

CeIMNa realiza exercício de Apoio Logístico Móvel do P3SAM 

O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) realizou 

exercício de apoio logístico móvel do P3SAM, na modalidade 

virtual, pelo Navio Patrulha “Goiana”. O exercício teve 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. 

Tal exercício possibilitou ao CeIMNa verificar a importância que 

cada meio tem com o aperfeiçoamento do SAbM, o qual  

necessita da correta e tempestiva inserção de todas as  

demandas dos meios, especialmente dos itens considerados 

críticos, para que assim, os relatórios do SINGRA possam ser 

cada vez mais precisos, contribuindo para um maior nível de 

    atendimento pelo P3SAM. 

A missão do Plano de Prontidão Permanente do SAbM (P3SAM) visa estabelecer, de forma permanente, a estrutura  

técnico-organizacional no âmbito do SAbM, a fim de permitir o abastecimento das Forças subordinadas ao ComOpNav com as classes de 

material necessárias ao aprestamento e à prontidão operativa, visando contribuir para o emprego do Poder Naval.  

Oficiais da DAbM em Visita à Armada do Chile 

No escopo dos projetos estratégicos da MB, encontra-se em andamento a 

aquisição de um software comercial do tipo ERP, denominado  

SINGRA-GCV, como solução de tecnologia de informação, para  

recepcionar as funções logísticas, suprimento e transporte, de  

competência do SAbM. 

Com o objetivo de realizar um benchmarking da ferramenta denominada 

SALINO, que suporta os principais processos de logística e de gestão de 

ativos da instituição, Oficiais da Diretoria de Abastecimento da Marinha 

(DAbM), em visita à Armada do Chile, foram recebidos pelo Administrador 

Global do SALINO, Contra-Almirante Juan Eduardo Ossa Braun. 
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No dia 31 de maio, o Centro de Munição da Marinha (CMM) recebeu o 

“Prêmio Inovação 2020” pelo estudo e desenvolvimento da “Operação 

DESTRUX” que, em coordenação com o Batalhão de Engenharia de  

Fuzileiros Navais (BtlEngFN) e o Comando do Primeiro Esquadrão de Apoio 

(Com1ºEsqAp), promoveram novas oportunidades para o desfazimento 

sustentável do estoque de munição inservível da MB, a partir de sua  

destruição em adestramentos e cursos de capacitação de militares  

especialistas da Força Naval. 

O prêmio Inovação é outorgado à Organização Militar do Sistema de  

Abastecimento da Marinha (SAbM) que se destaque na busca pela  

melhoria contínua das atividades gerenciais e logísticas.   

CeIMSPA recebe o Secretário-Geral da Marinha na VISITEC-2022  

No período de 27 de junho a 1º de julho, ocorreu a 

Visita Técnica de supervisão funcional (VISITEC), do 

Setor SGM, no Centro de Intendência da Marinha em 

São Pedro daAldeia (CeIMSPA). O propósito da  

VISITEC é tornar mais ágil a avaliação e a correção 

das atividades supervisionadas e complementar ou 

esclarecer informações específicas julgadas, pelas 

Diretorias Especializadas (DE), necessárias ao  

integral exercício da supervisão técnico-funcional. 

 

 

 

A visita contou com a presença do Secretário-Geral da Marinha, Almirante de 

Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS, acompanhado pelo Comandante em 

Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Arthur Fernando BETTEGA Corrêa, e pelo 

Diretor de Administração da Marinha, Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias 

de ASSUMPÇÃO, além da comitiva composta por militares das diferentes DE. 

Na oportunidade foram ministradas palestras e promovidos adestramentos  

necessários ao aperfeiçoamento dos procedimentos, visando contribuir com 
a elevação da eficiência do CeIM. Foram, também, conhecidas as  

peculiaridades de cada serviço prestado, em face das características locais, 

bem como os óbices para o desenvolvimento das atividades. 

Aconteceu na Intendência 



O CMM, em coordenação com a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), realizou nos dias  

14 e 23 de junho, ações de inspeção naval nas proximidades da Ilha do Boqueirão. 

A ação teve como principal objetivo reforçar o efeito dissuasório às embarcações que adentram a 

Área de Segurança Marítima (ASM) para realizar a prática de pesca em local proibido. A ação  

possibilitou fiscalizar a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no interior da Baía 

da Guanabara. Destaca-se que a presença da equipe da CPRJ também foi uma oportunidade de  

troca de experiências e a disseminação de técnicas de abordagem utilizadas no âmbito da MB,  

elevando o nível de adestramento dos militares encarregados da segurança orgânica e patrulha 

marítima do CMM. 

No dia 22 de junho, o CMM recebeu a visita do Chefe da Base de Apoio 

Logístico do Exército (Ba Ap Log Ex), General de Brigada  

HERMESON Nóbrega Barros de Oliveira, acompanhado do Diretor do 

Depósito Central de Munição (DC Mun), Coronel NILO Sarpa Adeodato. 

A comitiva pôde conhecer os paióis da Ilha do Boqueirão, bem como o 

Laboratório de Calorimetria do CMM, atualmente instalado nas  

dependências do Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), resultado de 

uma parceria entre as OM para a utilização dos novos equipamentos de 

microcalorimetria. Assim, os militares do Exército Brasileiro foram 

apresentados às atividades da Cadeia Logística de Abastecimento do 

Material de Símbolo de Jurísdição “J” da MB, tendo sido possível  

identificar os desafios e sinergias comuns às Forças, com destaque 

para os estudos preliminares para modernização dos paióis, gestão de estoque e destinação das munições convencionais,  

proporcionando a troca de experiências e uma oportunidade ímpar para estreitar laços e parcerias futuras, buscando a melhor  
utilização dos recursos públicos. 

Aconteceu na Intendência 
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A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) realizou 

no dia 21 de maio, com apoio do CIAA, um “Showroom de imóveis” destinado 

exclusivamente aos militares matriculados no Curso Especial de Habilitação 

para Promoção a Sargento (C-Esp-HabSG), pertencentes ao CIAA/CIASC, com 

foco no programa PROMORAR-FORMATURA. 

No evento ocorreu a divulgação de 23 unidades remanescentes do  

empreendimento da CCCPM -  RESIDENCIAL IMIGRANTES -  localizado no bairro 

de Neves - São Gonçalo, com o intuito de auxiliar os militares matriculados no 

referido curso, dentro do escopo do programa PROMORAR-FORMATURA. 

Foi disponibilizada uma equipe, por meio da Unidade Móvel de Atendimento 

(UMA), preparada para analisar a capacidade financeira dos militares  

cadastrados que compareceram ao evento, objetivando conceder  

financiamento por parte da CCCPM, em condições diferenciadas e vantajosas, de acordo com o programa oferecido.  



Aconteceu na Intendência 
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No período de 27 a 30 de maio, o Centro de Intendência da 

Marinha em Belém (CeIMBe), prestou apoio logístico ao  

NDCC Almirante Saboia (G-25). 

Na ocasião, o meio esteve atracado em Belém e foram  

realizados, dentre outros, os serviços de abastecimento de 

gêneros, carga e descarga de materiais transportados pelo 

SAbM, aquisição de sobressalentes necessários a  

manutenções emergenciais, além de ter sido viabilizado o 

abastecimento de Óleo Diesel Marítimo (ODM) pelo Terminal 

Petroquímico de Miramar. 

O sucesso da operação foi garantido pelo trabalho em  

conjunto entre militares do Comando do 1º Esquadrão de 

Apoio, do G-25 e do CeIMBe, além do apoio de militares e viaturas da Base Naval de Val-de-Cães (BNVC), da Capitania dos Portos da 

Amazônia Oriental (CPAOR) e do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4).  

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

sediou, a  Reunião Setorial do Sistema de Mobilização Militar (SISMOMIL), 

evento do Ministério da Defesa, sob coordenação da Chefia de Logística e 

Mobilização de Defesa, oportunidade na qual foram explanadas as  

Diretrizes e orientações do Vice-Chefe de Logística e Mobilização, o  

General de Divisão Raul Rodrigues de Oliveira. 

Nessa reunião foram realizadas, tanto a explanação sobre o  

Sistema APOLO, como também a capacitação na operação do Módulo de 

Empresas Mobilizáveis (MODEMOB) aos representantes da Marinha,  

Exército e Aeronáutica. 

No dia 12 de junho, o CeIMNa realizou apoio logístico à  

Capitania dos Portos de Pernambuco, com o fito de cumprir a 

Operação Veneza. 

Foram entregues equipamentos de Proteção Individual (EPI), 

tais como luvas e botas,  materiais de limpeza e cestas  

básicas para o auxílio das famílias que foram atingidas pela 

tragédia ocorrida na capital Pernambucana. 



No dia 1º de junho, o Centro Tecnológico do Corpo de  

Fuzileiros Navais (CTecCFN) e o Centro de Intendência da 

Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL) receberam a visita do 

Diretor de Sistemas de Armas da Marinha (DSAM),  

Vice-Almirante Marco Antonio Ismael TROVÃO de Oliveira,  

acompanhado do Comandante do Material de Fuzileiros  

Navais (CMatFN), Vice-Almirante (FN) Rogério Ramos LAGE. 

Foi realizada uma apresentação sobre as duas Organizações 

Militares (OM), abordando o histórico, a missão, as  

especificidades da sistemática OMPS no CTecCFN e a  

transferência da atividade de Organização Militar  

Fornecedora (OMF) de armamentos daquela OM para o 

CeIMPL.  

Em seguida, a comitiva percorreu as instalações do  

Complexo Naval de Parada de Lucas, onde foram visitadas as 

oficinas do CTecCFN, o Depósito de Suprimentos e o terreno 

destinado à construção da futura sede do CeIMPL. A ocasião reflete a interação entre a DSAM e essas OM no intuito de aprimorar o 

abastecimento e a manutenção de armamentos na Marinha do Brasil.  

Aconteceu na Intendência 
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No dia 20 de maio, o CIANB, em homenagem ao dia Nacional de Camarões, 

realizou uma cerimônia com a participação dos Oficiais-alunos do Curso 

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

além de Instrutores e Oficiais da OM. O evento foi presidido pelo Diretor 

do CIANB, Capitão de Mar e Guerra (IM) MARCOS Paulo PEREIRA. 

Na ocasião, o hino nacional dos Camarões foi executado, logo após,  

seguiu-se com as palavras da Oficial de Ligação e uma breve  

apresentação da Lieutenant de vaisseau (Equiparada a Capitão-Tenente) 

Foumane Ele ELODIE Tistine, 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. 

No período de 25 a 27 de maio, foi conduzido, no CIANB o Estágio de Fiscalização de  

Contratos Administrativos. O evento realizado no auditório contou, também, com a  

transmissão digital por meio da Plataforma Webex, para ampliar a participação de  

militares e servidores civis fora de sede. 

O Estágio foi ministrado pelo Primeiro-Tenente JADER Esteves da Silva, proporcionando aos 

militares e servidores civis da MB um nível de conhecimento básico, no que tange aos  

aspectos jurídicos e administrativos, sendo o tema de extrema relevância para os  

profissionais que exercem as funções de gestor e fiscal de contratos administrativos, 

atendendo não só a um requisito legal, como também promovendo a eficácia e a qualidade 

da execução contratual. 



Aconteceu na Intendência 
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Nos dias 21 e 22 de junho, a Diretoria de Gestão Orçamentária da  

Marinha (DGOM) realizou adestramento presencial sobre Orçamento 

Público, Plano Diretor e SIPLAD nas dependências do Comando do 

Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), com o objetivo de aprimorar a 

capacitação dos militares envolvidos nas aquisições relacionadas ao 

Plano de Recuperação do Poder de Combate do CFN. 

Ressalta-se a importância da realização do referido adestramento, 

especialmente por ter sido direcionado ao esclarecimento de  

procedimentos específicos para condução das atividades  

desempenhadas pela OM. Na oportunidade, foram apresentadas as 

principais ferramentas disponíveis no Sistema de Acompanhamento 

do Plano Diretor (SIPLAD) que prestam apoio à execução dos  

recursos orçamentários, dentre as quais destacam-se a geração de relatórios personalizados, o monitoramento de Ações Internas e o 

Painel de Projetos. A DGOM encontra-se à disposição para efetuar outros adestramentos in loco nos demais setores da MB. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) recebeu, no dia 7 de  

Junho, a comitiva da 25ª Comissão de Assistência Social das Forças Armadas 

(CASFA), com representantes do Ministério da Defesa, do Comando do Exército 

e do Comando da Aeronáutica para visita às instalações da OM. A visita ocorreu 

sob a coordenação da Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM). 

Na ocasião, foi realizada palestra de apresentação das atividades e  

programas executados pelo SASM, com objetivo de demonstrar o  

funcionamento da Assistência Social da MB. 

No período de 30 de maio a 10 de junho, foi ministrado o Curso Especial 

de Negociação de Contratos Internacionais e Acordos de Compensação 

para Oficiais (C-Esp-Negoc-OF), nas instalações do Centro de Instrução 

e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB). O Curso está  

estruturado de forma a capacitar Oficiais e Servidores Civis  

assemelhados a participar de processos negociais de interesse de suas 

OM e da MB para exercerem funções ligadas à negociação de contratos 

administrativos e de financiamento nacionais e internacionais, acordos 

de compensação e práticas cambiais típicas de comércio exterior a fim 

de suplementar a habilitação profissional. 

O C-Esp-Negoc-OF contou com a participação de Instrutores e  

Oficiais-Alunos de diversas OM da MB e também do Exército Brasileiro, 

além de um Instrutor da Força Aérea Brasileira, provendo os  

conhecimentos pertinentes à atividade em um ambiente propício para a 

formação de redes de contato entre aqueles que atuam nessa área.  

A abertura foi presidida pelo Coordenador do Orçamento da Marinha, 

Contra-Almirante (IM) Nelson Márcio ROMANELI de Almeida, que ministrou a palestra “A Postura do Negociador”, em 27 de maio.  



O SASM apresentou, no dia 7 de junho, uma videoconferência 

que contou com a participação do projeto “Cuidando de Quem 

Cuida”. A ação teve como público-alvo as famílias do Programa 

de Atendimento Especial (PAE), que promove assistência e 

apoio aos dependentes de militares e servidores civis com  

deficiência. 

A atividade foi ministrada pela Diretora da Seccional VCB Rio Grande, Sr.ª Ana Oaquim dos Santos, e abordou um tema de relevância 

para as crianças do PAE: "A importância do Brincar".  A palestrante destacou que “o brincar” se configura como um instrumento   

importante para o processo da aprendizagem na fase da infância, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo, físico e motor das 

crianças. Essa foi mais uma ação do programa, na busca de promover maior qualidade de vida à Família Naval.  

Aconteceu na Intendência 
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Uma comitiva do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM)  

visitou, no dia 1º de junho, a Seção de Serviço de Veteranos e Pensionistas 

da 1ª Região Militar (SSVP-1), do Exército Brasileiro (EB). O objetivo da 

iniciativa, que acontece regularmente, é o aprimoramento conjunto das 

atividades atinentes aos veteranos e pensionistas de ambas as Forças. 

No decorrer do encontro, o Chefe da SSVP-1, Coronel  

Flavio GARRUTH Freitas, ministrou uma palestra para os militares  

visitantes, na qual abordou os processos de requisição de pensão,  

sistema automatizado de concessão de pensão, ajuste de contas e  

espólio, entre vários outros temas de interesse comum. Participaram do 

evento o Diretor do SVPM, Capitão de Mar e Guerra (IM)  

Marcelo GAMELEIRA Corrêa, e uma comitiva de Oficiais da OM. A troca de 

experiências entre as duas Organizações Militares é de suma importância para a melhoria dos processos e integração de ambas, além 

de contribuir para estreitar ainda mais os laços históricos entre as Forças coirmãs. 

O SASM retomou, no dia 15 de junho, as atividades presenciais com idosos 

do Projeto Idade Madura (PIM), que faz parte do Programa de Atendimento 

ao Idoso. O objetivo do projeto é promover qualidade de vida aos  

integrantes da Família Naval com idade igual ou superior a 60 anos,  

promovendo atividades socioeducativas e culturais com vistas ao  

envelhecimento saudável e à proteção social. 

Na ocasião, foram desenvolvidas ações de Musicoterapia, utilizando o 

canto e instrumentos musicais como forma de expressão, comunicação e 

intervenção. Essa ação tem como foco promover a interação e a  

estimulação dos processos emocionais, cognitivos e fisiológicos,  

propiciando, assim, formas de comunicação e a sensibilização de  

memórias e afetos. 



O SVPM realizou, no mês de junho, o Programa 5S, em consonância com a  

realidade dos dias atuais, em que a tecnologia nos permite armazenar menos 

papeis e materiais físicos, sendo uma 

das Ações Estratégicas da OM 

“reduzir a utilização de expedientes 

físicos, priorizando o uso de  

documentos eletrônicos’’, com o  

intuito de el iminar materiais  

inservíveis , a fim de melhorar o  

aspecto visual e a organização dos 

setores. 

Tod os  os  D e p ar t a me n t os  e  

Assessorias do SVPM, de forma integrada, fizeram uma espécie de “faxina geral” nas  

instalações da OM. Ao todo, foram recolhidos e descartados pouco mais de quatro toneladas 

de papéis, além de, aproximadamente, duas toneladas de outros materiais. Todo o material foi  

enviado para uma empresa privada especializada em reciclagem. O Programa 5S é uma importante ferramenta de gestão que visa não 

apenas a eliminação de materiais acumulados, como a limpeza do ambiente, a otimização do espaço físico, a melhoria na organiz ação e,  

consequentemente, o aumento da produtividade da tripulação.  

Aconteceu na Intendência 
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No dia 29 de abril ocorreu a  reinauguração da Sala CIANB Virtual – SO (RM1-PL) PAULO  

Ismael SERRA Chagas. A sala faz parte das instalações do Centro de Intendência Tecnológico 

da Marinha em São Paulo (CeITMSP), onde são desenvolvidas ações educativas que visam à  

capacitação e ao aperfeiçoamento do pessoal da área de obtenção e assuntos correlatos 

por meio de treinamentos, cursos e palestras. A reinauguração contou com as presença do  

Vice-Almirante (EN) GUILHERME Dionízio Alves, do Contra Almirante (IM) SERGIO RICARDO  

Machado e dos familiares do SO (RM1-PL) PAULO SERRA, que faleceu no ano de 2020 em  

decorrência de complicações da COVID-19. 

Datas comemorativas: 

01JUL — Aniversário da Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) 

07JUL — Ingresso da Mulher nas Fileiras da MB 

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

17JUL — Dia do Submarinista 

21JUL — Memória aos Mortos da Marinha em Guerra 

25JUL — Dia da Atividade de Inteligência na Marinha 

28JUL — Dia da Criação do Comando da Marinha 
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Oficiais Intendentes selecionados para exercerem cargos de Direção em 2023 

Capitão de Mar e Guerra (IM) 

CMG (IM) Carlos Eduardo Leitzke PALHARES Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ) JAN2023 

CMG (IM) ESDRAS Carlos de Santana Casa do Marinheiro (CMN) JAN2023 

CMG (IM) VIVIANE Fernandes de Lima  Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) JAN2023 

CMG (IM) Carlos Roberto KERBER Centro de Intendência da Marinha em Niterói (CeIMNi) JUL2023 

CMG (IM) MARCELO Reis BEZERRA Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM) JAN2023 

CMG (IM) Alex da Motta FARIA  Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro (COMRJ) JAN2023 

CMG (IM) Bruno BAHIENSE de Albuquerque e Silva Centro de Munição da Marinha (CMM) JAN2023 

CMG (IM) ANDERSON Chaves da Silva Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) JAN2023 

CMG (IM) Ubirajara de JESUS Santana Ferreira Centro de Intendência da Marinha em Salvador (CeIMSa) JAN2023 

Capitão de Fragata (IM) 

CF (IM) LEONARDO Barboza PINHEIRO Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de Janeiro (DepMSMRJ) JAN2023 

CF (IM) Leonardo Zacher CASTAGNINO  Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) FEV2023 

CF (IM) Rodolfo RAMOS Costa Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) FEV2023 

CF (IM) Eduardo Goulart CAMACHO Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de Janeiro (DepSMRJ) JAN2023 

CF (IM) ADRIANA Pereira Camello  Centro de Intendência da Marinha em São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) JAN2023 

CF (IM) OSMAR da Silva Júnior Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa) JUL2023 

CF (IM) Thiago FERNANDES LIMA Depósito de Combustíveis da Marinha no Rio de Janeiro (DepCMRJ) FEV2023 

CF (IM) MARCELO VALLIM Filgueiras Depósito de Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro (DepFMRJ) JUL2023 

CF (IM) IGOR VINICIUS Simões Penha 
Depósito de Suprimentos de Intendência da Marinha no Rio de Janeiro 

(DepSIMRJ) 
JAN2023 

Capitão-Tenente (IM) 

CT (IM) RICARDO Araújo de CASTRO 
Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1º Distrito Naval   

(CDU-Com1ºDN) 
JUL2023 

CT (IM) José EDUARDO MESQUITA Barbosa Filho 
Centro de Distribuição de Uniformes do Comando da Base de  

Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (CDU-BAMRJ) 
JAN2023 



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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https://www.marinha.mil.br/intendencia/
https://www.marinha.mil.br/intendencia/sites/www.marinha.mil.br.intendencia/files/Formul%C3%A1rio para associa%C3%A7%C3%A3o AAGM 2022.pdf
https://emporio-naval.com.br/Parceiro/GymPass

