
Edição 18 
NOVEMBRO/2022 

1 

Informativo do Corpo de Intendentes da Marinha 

Secretário-Geral da Marinha realiza VISITEC ao CeIMLa 

O Centro de Intendência da Marinha em Ladário (CeIMLa), no período de 03 a 07 de outubro, recebeu o Secretário Geral da Marinha, 
Almirante de Esquadra Marcelo Francisco CAMPOS e comitiva em 
Visita Técnica (VISITEC).  
A VISITEC ao CeIMLa permitiu o estreitamento do  
relacionamento entre o Centro de Intendência, os principais clientes 
da área do Comando do 6º Distrito Naval e as Diretorias  
Especializadas (DE) do setor SGM, servindo para a constatação  
in loco do desenvolvimento de boas práticas, para a realização de  
auxílios na operação dos diversos sistemas e processos da  
intendência, para o destravamento de atividades que exigiam a  
participação de mais de uma DE, e para a realização de palestras e 
adestramentos visando a capacitação do pessoal da área. 
 
 

CIANB recebe Visita do Almirantado Programada (VAP)  

No dia 5 de outubro, o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB) recebeu a Visita do Almirantado  
Programada (VAP), chefiada pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM), Almirante de Esquadra Claudio Henrique MELLO de  
Almeida, contou com a presença do Diretor de Administração da Marinha (DadM), Contra-Almirante (IM) Leonardo Dias de  
ASSUMPÇÃO, e demais membros da comitiva. A programação teve início com a palestra de  
apresentação do CIANB realizada pelo Diretor do Centro, Capitão de Mar e Guerra (IM) MARCOS Paulo PEREIRA, seguida de visita às  
instalações. 
A VAP é realizada por um dos membros do Almirantado, com o objetivo de proporcionar conhecimento em área ou setor específico da 
Marinha do Brasil (MB), atualizado e detalhado dos aspectos de interesse da Administração Naval, a fim de subsidiar as decisões futuras 
por meio das observações realizadas e informações levantadas dos assuntos mais relevantes atinentes a Organização Militar (OM)  
visitada.  
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Visita do DGOM à Dupont 

Por ocasião da visita realizada à Dupont para a captação de recursos de  
patrocínios, o Diretor de Gestão Orçamentária da Marinha, Contra-Almirante (IM)  
Alexandre Augusto Lopes VILLELA de MORAES e o Assessor Especial da Comissão 
Intersetorial para o bicentenário da Independência, Contra-Almirante (RM1)  
Paulo Ricardo MÉDICI, acompanharam os ensaios de resistência ao fogo de  
tecidos especiais para manobras militares. 
 
 
 
 
 
 

Durante a permanência nas instalações da empresa, foi exibida 
também uma apresentação dos principais eventos a serem 
realizados pela Marinha do Brasil, em âmbito nacional, pelas 
comemorações aos 200 anos da Independência do Brasil. 

60ª Reunião Ordinária da Comissão de Controle Interno do Ministério da Defesa 

Em 30 de setembro, foi realizada, na Secretaria de Controle Interno do Ministério 
da Defesa (CISET-MD), a 60ª Reunião Ordinária da Comissão de Controle Interno 
do Ministério da Defesa (CCI-MD), com a participação do Chefe do Centro de  
Controle Interno do Exército Brasileiro (CCIEx), General de Divisão Eugenio  
ENEIAS Camilo, do Secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa,  
Vice-Almirante (IM) LUIZ ROBERTO Basso, do Chefe do Centro de Controle Interno 
da Força Aérea Brasileira (CENCIAR), Major-Brigadeiro Intendente  
Alexandre FALCONIERE de Torres, e do Diretor do Centro de Controle Interno da 
Marinha (CCIMAR), Contra-Almirante (IM) ALEXANDRINO Machado Neto. 
A CCI-MD tem por finalidade promover a integração, a homogeneização e o  
aperfeiçoamento das atividades de auditoria interna governamental no âmbito do 
Ministério da Defesa e dos Comandos Militares. 

DFM em Visita de Serviço à empresa ZetraSoft  

O Diretor de Finanças da Marinha (DFM), Vice-Almirante (IM) Arthur  
OLAVO Ferreira, acompanhado do Diretor da Pagadoria de Pessoal da 
Marinha (PAPEM), CMG (IM) FÁBIO Silva Souza, em 27 de Outubro,  
visitaram à empresa ZetraSoft, com sede na cidade de Nova Lima – MG.  
A empresa desenvolveu o Sistema Digital de Consignações (E-CONSIG), 
que propicia o processamento não oneroso para a Marinha do Brasil 
(MB), dos descontos consignados autorizados pelos militares ativos,  
veteranos e pensionistas. 
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No dia 14 de outubro, o Serviço de Veteranos e Pensionistas da 
Marinha (SVPM) realizou uma celebração alusiva ao seu  
62º aniversário. 
Participaram da cerimônia o VAlte, HENRIQUE Renato BAPTISTA 
de Souza, Diretor do Pessoal da Marinha (DPM); os Ex-Diretores 
do SVPM, o VAlte (IM) WAGNER Corrêa dos Santos, atual Diretor 
de Abastecimento da Marinha (DabM); o Vice-Almirante (RM1-IM) 
HUGO Cavalcante Nogueira; o CMG (Refº-IM) Jaime LOUREIRO; o 
CMG (RM1-IM) Cesar Luiz Sovat ALLEVATO; o CMG (RM1-IM)  
Antonio ROBERTO de OLIVEIRA; o CMG (RM1-IM) José Antonio 
Guerra BARREIROS; o CMG (RM1-IM) Ricardo Luís VELOSO  
Mendes; o CMG (RM1-IM) Francisco José Raposo de ALENCAR 

MARQUES; o CMG (IM) Marcelo GAMELEIRA Corrêa, atual Diretor do SVPM; dentre outros. Durante a cerimônia, foram entregues os  
certificados e premiações para militares agraciados por terem se destacado em diferentes atuações, tais como: Prêmio Militar da Ativa 
Padrão, Prêmio TTC Padrão, Prêmio Habilitador/Conferente Padrão, Prêmio Atendente Padrão, Prêmio Inovação e os três primeiros 
colocados na votação de melhores artigos para a Revista do SVPM 2022. 

SVPM celebra seu 62º aniversário  

No dia 27 de outubro, a Seção de Assistência Social da Base de  
Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ), em parceria 
com o Abrigo do Marinheiro, realizou a 17ª Edição do "Dia das  
Crianças no CNAb", ação socioeducativa do Projeto "Bem Viver", 
elaborado em conformidade com o Programa Qualidade de Vida, da 
Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM). 
 
O evento, que teve o objetivo de promover o fortalecimento de  
vínculos afetivos entre pais e filhos, contou com a presença de 180 
crianças, dependentes de militares e servidores civis, do Complexo 
Naval de Abastecimento da Avenida Brasil (CNAb). A programação 

incluiu o Cerimonial à Bandeira Nacional, com a participação das 
crianças, a apresentação da Seção de Cães da Companhia de Polí-
cia do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro 
(GptFNRJ), oficina de consciência ambiental com coleta seletiva e 
plantio de mudas, e a realização de diversas atividades recreativas 
e socioeducativas. 

Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro realiza a  
17ª Edição do Dia das Crianças no CNAb  



DFM cria o Serviço de Suporte em Contabilidade no SIAFI  

A Diretoria de Finanças da Marinha (DFM), em 3 de outubro, criou o Serviço de  
Suporte em Contabilidade no SIAFI, o qual teve sua origem no resultado da Pesquisa de 
Satisfação da Gestão Contábil na MB. O objetivo do serviço é aperfeiçoar o  
atendimento das demandas apresentadas pelas diversas Unidades Gestoras  
Executoras (UGE) da MB, ampliando o apoio oferecido para as atividades inerentes às 
Gestorias de Execução Financeira e Patrimonial, no que diz respeito aos  
procedimentos contábeis efetuados no SIAFI, bem como mitigar possíveis  
inconsistências geradas pelos registros executados por parte dos usuários do  
sistema, que possam comprometer a fidedignidade das informações geradas nos  
Demonstrativos Contábeis. 
O Serviço de Suporte em Contabilidade no SIAFI é guarnecido, diariamente  
(rotina normal), no período de 7h30 às 18h. 
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No mês de setembro, o Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CeIMMa) 
foi vis itado pela equipe de examinadoras do Programa  
Qualidade Amazonas (PQA), por ter sido selecionado para a segunda fase do 
Prêmio. Durante a visita, foram observadas, in loco, todas as  
informações constantes no Relatório de Gestão, encaminhado em junho,  
cumprindo parte dos requisitos para concorrer ao Prêmio.  

Dando continuidade às atividades do  
Programa, no dia 11 de outubro, o CeIMMa  
participou da 23ª Mostra de Gestão e  
Melhorias para a Qualidade, com as  
apresentações das Organizações Finalistas do 

Prêmio Qualidade Amazonas 2022, no SESI Clube do Trabalhador. Na oportunidade, o Diretor, CF (IM) Alexandre Barbosa GOUVÊA, fez sua 
apresentação acerca das Práticas de Gestão executadas no Centro de Intendência. 

CeIMMa participa da 23ª Mostra de Gestão e Melhorias para a Qualidade 

2º Happy Hour da AAGM 
No dia 11 de outubro, foi realizado o 2° Happy Hour da Associação Histórica e Cultural Almirante 
Gastão Motta (AAGM), no Clube Naval Piraquê.  
O encontro visa promover a interação entre os  
associados e convidados, além de ser uma  
oportunidade de integração entre Oficiais de outros 
Corpos e Quadros com o Corpo de Intendentes  da 
Marinha (CIM). 
O evento terminou com a tradicional foto do 
“inimigos do fim”, uma homenagem àqueles que  
ficaram na pista de dança até o final do evento. 
 

                                                                Associe-se e não fique de fora dos próximos eventos! 
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Aconteceu na Intendência 

O Secretário de Controle Interno do Ministério da Defesa, Vice-Almirante (IM)  
LUIZ ROBERTO Basso, e o Diretor do Centro de Controle Interno da Marinha,  
Contra-Almirante (IM) ALEXANDRINO Machado Neto, ministraram palestras no  
1º Ciclo de Palestras de Governança, Integridade, Gestão de Riscos e Controle  
Interno do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), com os temas 
“Irregularidades Administrativas - Estudo de casos da CISET-MD” e 
“Responsabilização de Equipes de Gestão Orçamentária - Estudo de casos”,  
respectivamente. 
O evento foi realizado de 28 a 30 
de setembro, e teve como  

objetivos o fortalecimento e a manutenção da cultura de integridade no ambiente  
organizacional, visando atender às legislações vigentes, a capacitação dos  
integrantes do EMCFA acerca dos temas que integram o Programa de Integridade do 
Ministério da Defesa (MD), bem como o aprimoramento da Governança e da Gestão no 
âmbito do MD e das demais Forças participantes.  

O Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR) participou, como  
palestrante, da 42ª Edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
(CONBRAI), realizado dia 12 de setembro. O CONBRAI é o maior congresso 
de Auditoria do Brasil, sendo realizado, anualmente, pelo Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), que, por sua credibilidade,  
costuma reunir, em suas temporadas, mais de 1.500 congressistas,  
auditores e não auditores, de todas as regiões do Brasil e do exterior.  
Com o tema “Recursos tecnológicos agilizando os  
resultados da Auditoria Interna”, o Capitão de Corveta (T) ANDRÉ Luiz 
Rodrigues AUGUSTO apresentou como a Auditoria Contínua mudou,  
significativamente, o processo de auditoria na Marinha do Brasil,  
permitindo a realização de auditorias em todas as unidades da Força, 

com maior frequência, sem deslocamentos, sendo os resultados comunicados mais rapidamente aos gestores auditados. 
Uma das consequências da adoção dessa metodologia é a possibilidade de antever potenciais indícios e, consequentemente, mitigar ou 
impedir a materialização de achados que possam comprometer a integridade da gestão. 



No dia 30 de setembro, os alunos do Curso de Aperfeiçoamento Avançado de Intendência para Oficiais (C-ApA-IM) visitaram o Centro de 
Intendência da Marinha em Niterói (CeIMNi). Na ocasião, o Diretor do CeIMNi, CMG (IM) RÔMULO César Duarte de Oliveira, proferiu  
palestra sobre as atividades desenvolvidas pelo Centro de Intendência e o seu papel de apoio à Esquadra Brasileira. 
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Aconteceu na Intendência 

O SVPM participou, no dia 10 de outubro, na Casa do Marinheiro (CMN), da 
confraternização alusiva ao Dia dos Veteranos. O SVPM disponibilizou um 
estande dividido em diferentes segmentos, tais como: setor de atendimento 
ao público, a fim de sanar eventuais dúvidas dos veteranos envolvendo o 
serviço da OM; espaço informativo, com a exposição dos periódicos  
impressos da OM e uma área de sorteios de prêmios e distribuição de  
brindes institucionais.  

Nos dias 29 e 30 de outubro, o Centro de Munição da Marinha (CMM)  
apoiou a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) em ações e  
escolta marítima para transporte das urnas eletrônicas para as Eleições 2022. 
A ação teve como principal objetivo 
transportar, com segurança, as  
urnas eletrônicas no trajeto CPRJ x 
Ilha de Paquetá x CPRJ, em apoio ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ). Destaca-se que a 

presença junto à equipe da CPRJ também foi uma oportunidade de troca de experiências, 
além da disseminação de técnicas de escolta marítima utilizadas no âmbito da Marinha do 
Brasil, elevando o nível de aprestamento dos militares encarregados da segurança orgânica 
e patrulha marítima do CMM. 



No dia 11 de outubro, o Centro de Intendência de São Pedro da Aldeia (CeIMSPA) recebeu a comitiva da empresa Leonardo Marconi  
Westland, composta pelo Diretor-Executivo, o Vice-Presidente de Vendas da América Latina e o Gerente Comercial da Empresa.  
Na ocasião, foram visitadas as instalações cedidas pelo CeIMSPA, na condição de Depósito Especial, à empresa.  
A LEONARDO BRASIL  mantém estocados e provê os fornecimentos de itens de sobressalentes de aviação ao 1º Esquadrão de  
Helicópteros de Esclarecimento e Ataque (EsqdHA-1), aumentando a disponibilidade operacional das aeronaves e, ao mesmo  
tempo, reduzindo a zero o tempo de espera oriundo de um trâmite normal de importação do material no exterior. 

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) realizou adestramento 
com o tema “Desafios para o exercício da Liderança Militar”. A atividade 
foi ministrada pelo CMG (FN) ANDRÉ Luiz GUIMARÃES Silva, chefe do  
Departamento de Doutrina do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros  
Navais e teve como público alvo militares da tripulação. 
Na ocasião, foram apresentadas reflexões para o exercício da Liderança, 
bem como sobre a autoliderança na prática, o que é Liderança Militar, 
sobre como é ser um líder militar, atributos de um líder e como liderar. 
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Aconteceu na Intendência 

O SASM realizou, no dia 18 de outubro, na Casa do Marinheiro (CMN), a 15ª edição do “Tocando Famílias”. O evento foi organizado pelo 
SASM, em parceria com a Associação do Abrigo do Marinheiro (AMN) e  
Voluntárias Cisne Branco (VCB). 
Na ocasião, foram realizadas apresentações lúdicas para o púbico infantil,  
como oficinas de pintura, escultura de bolas, recreação, teatro de fantoches e 
show de mágica, além da participação do coral de uma das clínicas  
credenciadas ao Programa de Atendimento Especial (PAE), que inclui como 
membros alguns dos dependentes de militares e servidores civis usuários do 
programa. O Projeto possibilita entretenimento inclusivo aos usuários do PAE e 
busca promover atividades socioculturais em prol da qualidade de vida das 
pessoas com deficiência que compõe a Família Naval. 



No dia 11 de outubro, em uma ação conjunta entre a DFM e a DGOM, foi  
realizado evento em comemoração ao Dia das Crianças, uma oportunidade 
para a tripulação das duas OM levar os filhos para conhecerem o local de 
trabalho dos pais e participarem de brincadeiras com animadores. 

O SASM promoveu, no dia 13 de outubro, atividade cultural em alusão ao 
Dia das Crianças. A ação ocorreu no Espaço Cultural da Marinha e contou 
com o apoio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da  
Marinha (DPHDM) e do Departamento Cultural do Abrigo do Marinheiro. 
Militares e funcionários, com seus filhos e enteados, fizeram o passeio  
marítimo na Baía de Guanabara a bordo do Rebocador Laurindo Pitta, no 
qual puderam conhecer pontos que contam a história da vinda dos  
portugueses para o Brasil e da criação da Marinha do Brasil. Além disso, 
visitaram alguns equipamentos culturais expostos no Centro Cultural da 
Marinha como o Submarino Museu Riachuelo, a Nau dos Descobrimentos, 
o Helicóptero Museu Sea King e o Navio Contratorpedeiro Bauru.  
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Aconteceu na Intendência 

A Área Recreativa Esportiva e Social da Casa do Marinheiro (ARES-CMN) 
realizou, no dia 15 de outubro, um evento em homenagem ao Dia das  
crianças. Cerca de 1.800 pessoas estiveram presentes e foram recebidas 
ao som de banda e personagens circenses. 
O “Circo & Cia Comedy Show” levou ao respeitável público apresentação 
de mágica, palhaços, monociclo, malabares, equilibrismo e acrobacia  
aérea. O evento contou ainda com distribuição de algodão doce, oficinas 
c i rc e ns es ,  de  p in tura  ar t ís t i c a ,  uma  áre a  baby ,  
diversos brinquedos infláveis, além de personagens vivos. 
A tarde proporcionou momentos de alegria e confraternização para a 
Família Naval. 



Entre os dias 18 e 20 de outubro, o SVPM passou pela Inspeção  
Administrativo-Militar (IAM). A Organização Militar (OM) recebeu a visita 
do Inspetor-Chefe, Diretor do Pessoal da Marinha (DPM), Vice-Almirante 
HENRIQUE Renato BAPTISTA de Souza, além dos demais  
Inspetores-Auxiliares, que avaliaram o preparo, as condições de trabalho 
e a gestão global deste Serviço. O Diretor do SVPM, Capitão de Mar e 
Guerra (IM) Marcelo GAMELEIRA Corrêa, ministrou uma Palestra na qual 
foram abordados os assuntos mais relevantes, como a estrutura  
organizacional, público-alvo, força de trabalho, instalações, gestão  
orçamentária e financeira, projetos concluídos e em andamento e atuais 
desafios na condução do SVPM. 
Após a Reunião de Coordenação entre os Inspetores, o DPM externou suas 

observações acerca da IAM, parabenizou o Diretor e sua tripulação pela dimensão e qualidade do trabalho que vem sendo prestado pelo 
SVPM e ressaltou a excelente impressão causada pela OM. 

No dia 26 de outubro, como parte do componente curricular dos 
oficiais-alunos do C-EMOS, foi apresentado o Painel “Planejamento 
e Execução Orçamentária e Financeira” no Centro de Jogos da  
Escola de Guerra Naval – EGN, pelo Diretor de Finanças da Marinha, 
Vice-Almirante (IM) Artur OLAVO Ferreira e pelo Diretor de Gestão 
Orçamentária da Marinha, Contra-Almirante (IM) Alexandre  
Augusto Lopes VILLELA de MORAES. Durante o evento, os Oficiais 
Superiores tiveram a oportunidade de aprofundarem os  
conhecimentos sobre o tema proposto, além de sabatinarem os 
palestrantes nas suas dúvidas.  
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Aconteceu na Intendência 

No período de 17 a 26 de outubro, foi realizada a fase  
presencial do Curso Especial de Administração para Diretores 
e Vice-Diretores (C-Esp-ADIR), que contou com a participação 
de 97 Oficiais-alunos que assumirão cargos de Direção e  
Vice-Direção em 2023. 
Nessas 2 semanas, além de temas relacionados à Gestão  
Administrativa das OM, foram abordados diversos outros  
assuntos que, certamente, farão parte do dia-a-dia dos futuros 
Diretores e Vice-Diretores: Assistência Social, Inteligência, 
Gestão do Pessoal Civil, Justiça e Disciplina, assuntos de  
carreira relacionados à CPO e à CPP, Comunicação Social, etc. 



No dia 24 de outubro, o CeIMNa, recebeu do Comandante da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), Capitão de Fragata  
ROGÉRIO Alves RIBEIRO, o “Prêmio Mérito Visconde de Albuquerque” que 
representa o reconhecimento pelos valiosos e inestimáveis laços de  
amizade forjados entre as referidas Organizações Militares, por ocasião 
do 165º aniversário de criação da EAMPE. 
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Aconteceu na Intendência 

De 17 a 21 de outubro, a unidade móvel do Centro de Distribuição de Uniformes do Comando do 1° Distrito Naval (CDU-1°DN) esteve  
presente na Unidade Integrada de Saúde Mental (UISM). Nesse  
período, foram realizados 225 atendimentos aos militares  
pertencentes à tripulação da OM, bem como coletados 75 kg de  
uniformes descartados, por meio do Posto Móvel de  
Recolhimento de Uniformes 
Inservíveis. É importante  
destacar que, atualmente, o 
Sistema de Abastecimento da 
Marinha (SAbM) dispõe de duas 

unidades móveis para a venda de uniformes e Postos de Recolhimento de Uniformes Inservíveis, 
fixos e móveis. 

No mês de outubro, o Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) realizou apoio logístico à Fragata União, no âmbito da  
Operação Ágora; ao Navio de Pesquisa Hidroceanográfico “Vital de Oliveira”, por ocasião das Comissões Comitê Gestor I/2022 e Comitê 
Gestor II/2022; e ao Navio de Desembarque de Carros de Combate “Almirante Saboia”, referente à Operação Apoio às Eleições 2022 – 
GVA/APLOG/Controle de Distúrbios. 
Nessas ocasiões, foram realizados abastecimentos de gêneros secos e frigorificados, material comum e combustíveis, lubrificantes e 
graxas, nas cidades de Natal-RN e Fortaleza-CE. 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 

O SVPM publicou a 48ª edição do Jornal dos Veteranos e Pensionistas da Marinha (JVP), referente ao período de julho a setembro de 
2022, contendo diversas informações de interesse dos Veteranos, Pensionistas, Ex-Combatentes e Anistiados Políticos. Destaca-se, 
dentre outras, a matéria relacionada à ampliação dos serviços disponibilizados pelo aplicativo SVPM+, cuja ferramenta já possibilita a 
alteração de dados cadastrais, bem como de e-mail; consulta ao status de Prova de Vida; acesso a links úteis, tais como: BP Online e  
E-Consig. 
Além das novas funcionalidades do SVPM+, a próxima edição do JVP ressalta alguns projetos futuros relacionados à Prova de Vida  
Inteligente e à Requisição de Pensão 100% digital, os quais trarão maior celeridade nos processos de concessão de pensão militar. Por 
fim, destaca-se a instalação de novos totens de atendimento nos Postos de Atendimento Avançados (PAA) da CMN e PNN. O SVPM+ pode 
ser baixado nas lojas da Google Play store ou da App store, para os sistemas, Android ou iOS, respectivamente. Igualmente, pode ser 
acessado pelo navegador ou browser mediante acesso à URL https://website.svpm.mar.mil.br/. Para mais informações, entre em  
contato com:  (svpm.suporteonline@marinha.mil.br). 
 
A versão digital do referido JVP poderá ser acessada por meio dos seguintes links: 
 
Internet: https://www.marinha.mil.br/svpm/sites/www.marinha.mil.br.svpm/files/JVP%20-%20JUL-SET%20FINAL%20100.pdf 
 
Intranet: http://www.svpm.mb/sites/default/files/JVP%20-%20JUL-SET%20FINAL%20100.pdf 



(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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05NOV —   Dia do Corpo de Saúde da Marinha  

06NOV —   Dia Nacional do Amigo da Marinha  

10NOV —   Dia da Esquadra  

11NOV —  Armistício da Primeira Guerra Mundial  

16NOV —   Dia Nacional da Amazônia Azul  

19NOV —   Dia da Bandeira  

26NOV —  Aniversário do Navio-Tanque Almirante Gastão Motta—G23 (NTAlteGMotta) 

26NOV —  Dia do Corpo Auxiliar da Marinha 

30NOV — Aniversário do Centro de Intendência Tecnológico da Marinha em São Paulo (CeITMSP) 

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 Oficiais que desejarem aderir optando pelo desconto em Bilhete de Pagamento (BP), poderão fazê-lo pelo e-mail:  
corpodeintendentes@marinha.mil.br, conforme abaixo: 
 
 Aniversário do CIM-2023, citando NIP - CPF – Posto – Nome – Nº de Convites e Nº de Parcelas. 

 
A aquisição poderá ser feita por PIX, em parcela única, através do e-mail acima citado, solicitando a quantidade de convites e a chave 
PIX para efetuar o pagamento. 

Cabe destacar que estavam disponíveis apenas 120 convites, quando da elaboração deste informativo. 

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

convite 
2 30NOV2022 DEZ2022/JAN2023 R$ 123,00 R$ 246,00 
1 20DEZ2022 JAN2023 R$ 255,00 R$ 255,00 

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


