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Os conceitos emitidos nas matérias são de exclusiva responsabilidade de seus autores. Estão autorizadas 
transcrições integrais ou parciais das matérias publicadas, desde que mencionados o autor e a fonte. As 
matérias enviadas para publicação não serão devolvidas, mesmo que deixem de ser editadas. Aceita-se 
permuta ou intercâmbio. Mantenha o seu endereço atualizado.

Fotos e peças publicitárias destinadas à publicação devem ser enviadas à Redação em alta resolução (de 220 
a 300 dpi), nos formatos JPEG ou TIFF. Fotos em arquivos do Word (.doc) ou baixadas da Internet não serão 
aceitas. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Redação pelo tel.: 2104-6893.

O Noticiário de Bordo tem abrangência nacional e, pretendendo torná-lo mais atraente, solicitamos o 
empenho de nossos colaboradores e leitores diversos, no sentido de enviar artigos a serem analisados para 
publicação, que sejam do interesse da Família Naval.

Senhores anunciantes, o Noticiário de Bordo não possui agenciadores para quaisquer tipos de cobrança e 
afins. Solicita-se a quem for contactado por elementos não-credenciados na forma descrita, que comunique, 
de imediato, por meio dos tel.: (21) 2104-5338, 2104-5704 ou pelo telefax (21) 2104-5404.

Ressalta-se que a simples menção do nome de um elemento como autor de fotos e artigos publicados no 
Noticiário de Bordo não constitui credenciamento.

Postos Distritais de atendimento do Abrigo do Marinheiro

Posto de Belém - Tel: (91)3216-4479; Fax: (91)3257-0737; 
Sistelma: 8411-4479; Coordenador: Maria Claudia; E-mail: 
psegurospa@click21.com.br; Funcionário: Maria Claudia

Posto de Brasília - Tel: (61)3429-1191/3429-1411; Fax: (61)3429-
1411; Sistelma: 8910-1411; Coordenador: Fernanda; Celular: 
(61)9912-5979; E-mail: fernanda.medeiros@miral.com.br; 
Funcionário: Fabiana

Posto de Ladário - Tel: (67)3223-3340; Sistelma: 8610-2015; 
Coordenador: Barcellos; Celular: (67)8422-8160; E-mail: 
seguroamnladario@yahoo.com.br; Funcionário: Barcellos

Posto de Manaus - Tel: (92)3618-6158; Fax: (92)3618-6158; 
Coordenador: Renata Cristina; Celular: (92)8813-8232; E-mail: 
postomanaus@yahoo.com.br; Funcionário: Renata Cristina

Posto de Natal - Tel: (84)3216-3459/3201-6836; Fax: (84)3216-
6836; Sistelma: 8311-3459; Coordenador:Lena; Celular: (84)9111-
6750; E-mail: maria.madalena@miral.com.br; Funcionária: Lena

Posto do Rio de Janeiro - Tel: (21)2102-1312; Fax: (21)2102-1324; 
Sistelma: 8110-5377; Coordenador: Ana Lucia; E-mail: 
ana.lucia@miral.com.br

Posto de Rio Grande - Tel: (53)3233-6196; Fax: (53)3233-6196; 
S is te lma:  8510 -6196;  Coordenador :  Car l y le ;E -ma i l :  
carlyle@miral.com.br; Funcionário: Carlyle

Posto de Salvador - Tel: (71)3320-3840/3320-3842/3320-3843; 
Fax: (71)3320-3840; Sistelma: 8210-3840/8210-3842/8210-
3843; Coordenador: Leila; E-mail: vanessa.santos@miral.com.br; 
Funcionário: Vanessa

Caros leitores, a primeira edição do ano 
de 2010 começa com uma notícia triste 
para todo o Mundo, que foi o terremoto no 
Haiti. Com um panorama de milhares de 
mortos e outros milhares de feridos, o 
Brasil esteve presente realizando ações 
humanitárias, onde a Marinha do Brasil 
teve papel relevante com o envio de 
pessoal e a distribuição de mantimentos, 
que amenizaram o sofrimento do povo 
haitiano.

Focando as ações da Assistência Social 
da Marinha no Brasil, tivemos o evento 
beneficente das Voluntárias Cisne Branco 
(VCB), no final do ano de 2009, que 
reuniu praças, ser vidores civ is 
assemelhados e suas famílias na Casa 
do Marinheiro. Na ocasião, foi ampliada 
para as esposas das praças as 
atividades desenvolvidas até o momento 
pelas VCB. Nesta ediçao, as VCB 
divulgam, também, a logomarca oficial 
escolhida para o seu Departamento. 

Na página 8, vemos as ações do Abrigo 
do Marinheiro em comemoração aos 10 

anos do Projeto Adolescer e do Centro 
Recreativo Infantil Pequenos Grumetes. 
Nas páginas seguintes é possível 
encontrar matérias sobre saúde e 
assistência integrada, pela divulgação da 
Divisão de Psicologia do SASM, que 
atende todos os dias aos militares, 
servidores civis e dependentes na área 
Rio. Outra boa notícia é a recente 
aquisição de um aparelho radiológico de 
última geração para o Hospital Naval 
Marcílio Dias, que irá propiciar maior 
eficiência ao atendimento dos pacientes. 

O jornal contém, ainda, matéria sobre a 
quarta Colônia de Férias na página 9. As 
atividades realizadas em janeiro deste 
ano atenderam mais de 110 crianças e 
foram muito elogiadas pelos pais.  

Por fim, confira os novos convênios 
disponibilizados pelo SASM e desfrute 
das facilidades que eles oferecem.

Boa leitura, e divirta-se!

A REDAÇÃO
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Ação humanitáriaAção humanitária

MARINHA DO BRASILMARINHA DO BRASIL

Em 12 de janeiro, o Mundo foi abalado pela 
notícia de um terremoto, de 7.3 graus, que 
atingiu o Haiti, e matou, aproximadamente, 
200 mil pessoas. Dentre as vítimas estavam 
brasileiros que participavam da Força de Paz 
para garantir a segurança da população. A 
estimativa de vítimas se aproximou do 
número de mortos no tsunami que atingiu o 
sudeste asiático, em dezembro de 2004. 

O epicentro do tremor de terra ocorreu a 10 
km a Sudoeste de Porto Príncipe, no Haiti. 
Após o primeiro tremor, mais 11 tremores de 
menor intensidade foram registrados. A 
Base de Fuzileiros Navais no Haiti 
“Acadêmica Rachel de Queiroz” sofreu 
pequenas avarias e o prédio da Embaixada 
do Brasil sofreu sérios abalos. Zilda Arns, 
coordenadora da Pastoral da criança, 
faleceu em decorrência do terremoto.

A Marinha do Brasil em conjunto com o 
Exército e a Aeronáutica reforçaram o 
contingente de pessoal e ofereceram ajuda 
humanitária à população sofrida. O Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim, que embarcou 
para aquele país no dia seguinte ao 
desastre, acompanhado pelo Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio 
Soares de Moura Neto, reconheceu que o 
espírito de colaboração já faz parte do 
cotidiano das tropas brasileiras que 
participam da Força de Paz da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no Haiti, mas 
ponderou que novas necessidades surgiram 
com a catástrofe. Militares brasileiros 
trabalharam bravamente no resgate de 
c o m p a n h e i r o s  s o t e r r a d o s  e m  
desabamentos de edificações, além do 
auxílio à população local e às autoridades do 
Haiti. O Ministro Jobim, em sua visita, 
verificou de que forma o Brasil poderia 
intensificar a ajuda às vítimas atingidas pelo 
terremoto.

Segundo o Ministro, uma das principais 
dificuldades no Haiti foi a distribuição interna 
dos mantimentos que estão chegando para a 

população. Com o terremoto, ruas e 
estradas do país ficaram obstruídas ou 
destruídas, o que impediu o deslocamento 
de víveres e outros materiais, e dos 
equipamentos de socorro. O Plano 
emergencial foi traçado para enfrentar os 
c i n c o  p r ob l emas  ma i s  g r a v es :  
sepultamento dos mortos; socorro médico 
aos feridos; remoção de destroços; reforço 
da segurança nas operações; e 
d i s t r i b u i ç ã o  d e  s u p r i m e n t o s ,  
principalmente água e comida.

O desmoronamento dos hospitais causou 
um colapso nos serviços de saúde. De 
imediato, foi determinado à Aeronáutica o 
envio de um hospital de Campanha, com 
mil metros quadrados, operado por 40 
profissionais de saúde. O Ministério da 
Saúde também ofereceu kits de 
medicamentos para atendimento básico a 
10 mil pessoas.

Operação conjunta

Em operação conjunta de Ajuda 
Humanitária ao Haiti, a Marinha do Brasil 
e a Marinha Militar da Itália realizaram 
missões de evacuação aeromédica de 
feridos e atendimento médico à 
população haitiana, tanto em terra 
quanto a bordo, além de outras ações, 
como o apoio às tropas em terra. Após 
acordo entre o governo dos dois países, 
a Marinha do Brasil embarcou uma 
equipe médica e dois helicópteros: um 
UH-14 Super Puma e um UH-12 Esquilo, 
com uma equipe especializada em 
Evacuação Aeromédica (EVAM), cujos 
destacamentos aéreos somavam um 
total de onze oficiais e trinta e seis 
praças, no Navio-Aeródromo (NAe) 
italiano “Cavour”. 

Haiti recebe ação humanitária da Marinha do Brasil
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O 2º SG-EF Alessandro Pereira Maldonado  
sente-se orgulhoso em participar da missão:

- Nosso apoio nesta missão se iniciou de 
forma discreta e tem se intensificado cada vez 
mais. Nossa equipe tem desenvolvido seu 
trabalho da melhor maneira possível. Através 
da dor expressa pelas vitimas por nós 
atendidas e pelos relatos de nossos 
companheiros de equipe que estiveram em 
terra, podemos imaginar o sofrimento daquela 
nação e nos sentir orgulhosos da nossa ajuda,  
disse Maldonado.  

A equipe de saúde brasileira foi composta por 
seis médicos e oito enfermeiros da MB, além 
de cinco médicos e seis enfermeiros civis 
selecionados pelo Ministério da Saúde, em 
um total de 25 pessoas, todos voluntários. A 
equipe atuou em procedimentos de socorro às 
vitimas resgatadas por helicópteros.

- Quando decidi ser voluntária no Haiti, meu 
principal sentimento foi de compaixão com 
uma nação em sofrimento. Hoje, sigo com 
esta mesma vontade, e com muito mais 

entusiasmo - revela a enfermeira do grupo 
Conceição de Porto Alegre (RS), Sue Helen 
Barreto Marques.

No total foram 74 brasileiros, todos 
voluntários, 63 militares e onze civis que 
embarcaram para essa missão humanitária 
com o navio operando ao largo da costa do 
Haiti. Para os voluntários civis a missão teve 
a duração de 30 dias. Já o contingente 
militar permaneceu até o dia 12 de março, 
totalizando 43 dias de operação.

- Sinto que há muito a ser feito mas, no 
momento, estamos fazendo o melhor que 
nos é possibilitado. Estamos em uma 
estrada em que as pedras se moldam a 
cada dia. Nessa estrada, paciência é a 
virtude que nos mantém caminhando - 
d e c l a r ou  o  en f e r me i r o  Gab r i e l  
Messerschimidt.

Navios da MB em apoio ao Haiti 

Na manhã do dia 18 de fevereiro, o Navio de 
Desembarque de Carros de Combate 

(NDCC) "Almirante Saboia", chegou a 
Porto Príncipe conduzindo mais de 700 
toneladas de carga. Viaturas, blindados e 
gêneros de ajuda humanitária foram 
distribuídos aos Batalhões Brasileiros no 
Haiti (BRABATT e BRABATT 2) e ao 
Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais no Haiti. O NDCCAlteSaboia 
permanecerá em operação na área por 
aproximadamente 30 dias em apoio às 
ações humanitárias e às tropas da 
MINUSTAH. 

O Navio de Desembarque de Carros de 
Combate (NDCC) “Garcia D'Avila” 
suspendeu do Rio de Janeiro, no dia 26 de 
fevereiro, com destino ao Haiti, levando 
um carregamento de aproximadamente 
60 toneladas de material (água, 
alimentos, barracas, remédios e roupas), 
em continuidade às ações de ajuda 
humanitária do Brasil. O navio fará, ainda, 
escalas em Recife e em Fortaleza quando 
receberá mais 140 toneladas de material. 
Sua chegada a Porto Príncipe está 
prevista para o dia 22 de março.

Anúncio
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Fragata (T) Rosângela Coutas Figueiredo, sobre as 
atividades do Serviço de Assistência Social do 
Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD). 

O Encontro foi encerrado com a palestra “A 
importância do trabalho interdisciplinar para a 
garantia do direito dos idosos”, da Promotora do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Cristiane Branquinho Lucas, que lembrou a função 
das equipes de Assistência Social como 
denunciadoras.

- Precisamos colocar em prática a delação impositiva, 
regra expressa no artigo 6º do Estatuto do Idoso, que 
impõe a todos o dever de delatar situações de risco e 
de possível violência às autoridades competentes a 
fim de melhorar a situação do idoso no país  concluiu 
a promotora.

A Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM) 
realizou a 16ª edição do “Encontro da Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha”, nos dias 12 e 13 
de novembro, na Casa do Marinheiro. O objetivo do 
encontro  que reuniu profissionais das áreas do 
Serviço Social, Psicologia, Direito, Educação e Saúde 
- foi proporcionar a troca de experiências e o 
aprimoramento técnico dos profissionais que atuam 
nos Órgãos de Execução do Serviço de Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha (OES).

Oito palestras com assuntos relacionados ao tema 
principal, “Humanização e cidadania no contexto 
militar naval”, foram proferidas ao longo dos dois dias 
do evento. Vale destacar a participação da Capitão-
de-Corveta (T) Patrícia Aparecida Torres de Lima, que 
apresentou palestra sobre a experiência do N-SAIPM 
itinerante no Comando do 2º DN, e da Capitão-de-

Participaram do evento 139 profissionais da 
Assistência Integrada, representantes da Força 
Aérea Brasileira, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, além 
de outros participantes da sociedade civil.

DASM realiza 16º Encontro de Assistência Integrada 

Saudando a ReservaSaudando a Reserva

Cerca de 30 oficiais da Reserva participaram da 50º 
edição do “Saudando a Reserva”, realizado em 24 de 
novembro pela Diretoria de Assistência Social da 
Marinha (DASM), no auditório da Escola de Guerra 
Naval (EGN). Na ocasião, o Almirante-de-Esquadra 
(Ref) José Alberto Accioly Fragelli, ministrou palestra 
sobre o “Programa de Desenvolvimento do 
Submarino com Propulsão Nuclear”.

Segundo o AE Fragelli, a Marinha do Brasil estuda a 
possibilidade de ter um submarino nuclear desde 
1979 e a sua realização - já que o Projeto de 

com o agradecimento do Diretor da DASM. 

O Projeto Saudando a Reserva foi criado há 11 anos, 
com o objetivo de manter e fortalecer os vínculos dos 
Mlitares da Reserva e Servidores Cvis aposentados 
com a Marinha, corporação à qual dedicaram uma 
parte significativa de suas vidas. A oportunidade de 
revisitar a Marinha propicia que se trave um 
conhecimento direto da sua evolução e atualização, 
constituindo-se em mais uma forma de demonstrar o 
reconhecimento da Instituição à valiosa contribuição 
do pessoal inativo para a viabilização da Marinha do 
presente.

Estratégia da Marinha prevê a construção de seis 
submarinos - trará transformações que demandarão 
toda uma cadeia de profissionais altamente técnicos 
e especializados. O Almirante abordou todo o 
histórico dos submarinos, até a criação da 
C o o r d e n a d o r i a - G e r a l  d o  P r o g r a m a  d e  
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão 
Nuclear (COGESN), da qual é coordenador. 

A palestra gerou grande interesse entre os 
presentes, que participaram ativamente e fizeram 
perguntas sobre o assunto. O evento foi encerrado 

Encontro da 
Assistência Integrada: 
Promotora Cristiane Branquinho Lucas

Integrantes do Projeto Saudando a Reserva 
assistem palestra sobre submarino com Propulsão Nuclear 
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O credenciamento de Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), modalidade 
assistencial implantada em agosto de 2010, compõe 
um modelo de intervenção médico e social que 
oferece acolhimento asilar ao militar, dependente, ou 
pensionista idoso da Família Naval, beneficiário do 
FUSMA (Fundo de Saúde da Marinha), que necessite 
ou faça a opção por internação em instituição 
especializada. 

A necessidade de acolhimento asilar será 
identificada por profissionais do Sistema de Saúde 
da Marinha e avaliada pelo Serviço Integrado de 
Atendimento Domiciliar (SIAD), serviço vinculado à 
Clínica Geriátrica do Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD). O Serviço de Assistência Social da Marinha 
(SASM) é o responsável por efetivar a 

institucionalização em ILPI escolhida pelo idoso, 
familiar ou representante legal. 

Atendendo ao contido na Política Nacional para o 
Idoso que prevê sua manutenção na residência, junto 
da família e dos referenciais sociais e comunitários, 
a assistência será prestada apenas em casos em 
que os idosos não possuam vínculos familiares, não 
tenham condições de prover sua própria 
subsistência, ou àqueles que façam opção voluntária 
pelo asilo. 

Os usuários que fizerem opção voluntária pela 
modalidade asilar custearão integralmente as 
mensalidades da instituição escolhida. Os outros 
usuários farão pagamento correspondente a um 
percentual do valor total cobrado pela instituição, que 

varia de acordo com o posto ou graduação do 
usuário, ou dos titulares de dependentes ou 
pensionistas, estabelecido de forma decrescente e 
complementado com recursos da Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha.

Clínicas credenciadas:
La Villa Sangiacomo: Rua Lins de Vasconcelos, 565, 

Méier, Rio de Janeiro, RJ
Bem Viver - Centro de Atividades para Idosos: Rua 

Justiniano de Carvalho da Rocha, 164, Vila Isabel, Rio de 
Janeiro, RJ

Villa Vecchia: Rua Cacilda Ouro, 663, Itaipu, Niterói, RJ
Lar Pedro Richard: Rua Comandante Simeão, 200, 

Praça Seca, Rio de Janeiro, RJ

SIAD - (21) 2599-5587 (Contato com o HNMD)
 ILPI - (21) 2104-6944 (Contato com o SASM)

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - Clínicas credenciadas



As Voluntárias Cisne Branco (VCB) dedicaram uma 
grande festa às Praças da ativa e Servidores Civis 
assemelhados, na Casa do Marinheiro, em 19 de 
Dezembro. Mais de 1.200 Praças e seus conjuges 
participaram do coquetel dançante, que teve show da 
cantora Marina Elali e apresentações da orquestra 
Sereneide durante toda a noite, além de sorteio de 
um carro Zero Km doado pela MAPMA Corretora. O 
evento beneficente comemorou um ano de atividade 
das VCB e teve entre seus objetivos agregar as 
esposas de praças - que se filiaram às VCB durante a 
festa - às atividades do grupo.

Aquele foi um momento de união, de forma que os 
projetos existentes cresçam cada vez mais com a 
ajuda de todos. Estamos aqui para complementar o 
trabalho da Diretoria de Assistência Social da 
Marinha (DASM), que exerce um amplo e bonito 
trabalho, mas que não pode, por questões 
orçamentárias, trazer os benefícios que o 
voluntariado pode dar à Família Naval através do 
trabalho  explicou Sheila Royo Soares, esposa do 
Comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura 
Neto, e Diretora das VCB.

O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra 

Voluntárias Cisne BrancoVoluntárias Cisne Branco

ABRIGO DO MARINHEIROABRIGO DO MARINHEIRO

auxiliar o próximo. Este primeiro ano das VCB foi 
extremamente produtivo e eu agradeço muito a 
essas senhoras que se juntaram por livre e 
espontânea vontade para completar o serviço que a 
Marinha faz, prestando apoio a quem necessita. 
Gostaria que o clima de união do Natal se 
perpetuasse em 2010 na Marinha, que precisa de 
todos os seus homens, que independente do posto 
que ocupam são igualmente importantes concluiu o 
Almirante Moura Neto.

Durante o evento também foram angariados fundos 
para novas ações sociais e lançado o plano de 
trabalho das Voluntárias para 2010. O Departamento 
Voluntárias Cisne Branco foi criado em 20 de 
Dezembro de 2008, no âmbito do Abrigo do 
Marinheiro, com objetivo de ampliar o atendimento 
necessário aos marinheiros, fuzileiros navais, civis e 
seus dependentes, por meio da prestação de 
serviços pelas voluntárias, seja pela captação de 
recursos por doações ou pela construção de 
parcerias. Em 2009, o grupo trabalhou ativamente, 
com ênfase no apoio aos por tadores de 
necessidades especiais e seus familiares e à 
ampliação da assistência na área de saúde para toda 
a Família Naval.

Júlio Soares de Moura Neto, presente à festa, 
agradeceu as doações recebidas e felicitou as 
esposas de praças que aderiram ao voluntariado:

- Parabéns a todos que resolveram fazer essa doação 
e participar da festa. Se as pessoas querem ajudar 
devem abrir seus corações e procurar um meio para 

Voluntárias Cisne Branco comemoram
 primeiro ano de atividades na Casa do Marinheiro

Concurso elege logomarca para as Voluntárias Cisne Branco

ConcursoConcurso

O Departamento das “Voluntárias Cisne Branco” (VCB) realizou 
concurso para eleger a logomarca que melhor 

representasse este segmento do Abrigo do 
Marinheiro (AMN), constituído por esposas de 
oficiais, praças e de servidores civis da 
Marinha do Brasil. Ao todo, foram 
recebidas 22 propostas para avaliação 
de uma comissão julgadora, composta 
por membros do AMN.

Em 23 de fevereiro foi escolhida a 
logomarca atualmente utilizada pelas 

VCB, de autoria do arquiteto e professor 
Mario Barata, cujo desenho encontra-se à 

esquerda. Na mesma ocasião, o SO-MC Valério 
Justino Dantas, da Base Naval de Natal, recebeu o 

prêmio de participação especial pela logomarca cujo desenho encontra-se à direita. 
O prêmio foi entregue pela Srª Wanda Maria Lameira Bittencourt Dantas, Diretora da 
Seccional das Voluntárias Cisne Branco em Natal, que consistiu de um certificado do Prêmio 
Especial e uma máquina fotográfica oferecidos pelo Abrigo do Marinheiro, em reconhecimento à sua 
participação no concurso para a escolha da logomarca do Departamento “Voluntárias Cisne Branco”.

Logomarca que recebeu
o prêmio de 
participação 

especial

SO-MC Valério Justino Dantas
que recebeu o prêmio 

de Participação Especial 
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Logomarca aprovada
e utilizada pelas VCB



A Sociedade Amigos 
d a  M a r i n h a / R J  
( S O A M A R - R J )  
firmou, no dia 4 de 
novembro, mais um 
importante acordo 
com o Departamento de Serviços Sociais do 
Abr igo do Mar inheiro (DSS-AMN),  
contribuindo para o Projeto de Qualificação 
Profissional, que oferece bolsas integrais 
em cursos p ro f iss iona l i zantes  a  
dependentes de militares e servidores civis. 
A SOAMAR-RJ transferiu ao DSS-AMN os 
recursos para custeio do curso de Petróleo e 
Gás, destinado a 40 alunos, a ser realizado 
este ano.

Na oportunidade, o Presidente da SOAMAR-
RJ, Sr. Márcio Prado Maia, declarou que o 
curso de Petróleo e Gás será importante, em 
especial para os dependentes das Praças e 
Servidores Civis assemelhados. Entretanto, 
considera necessário que os jovens tenham 
espaço para entrar no mercado de trabalho, 
após o curso e solicitou a todos os membros 
da SOAMAR e representantes de empresas, 
que busquem os profissionais formados por 
meio dessa parceria.

- É minha satisfação participar deste projeto 
porque aqui na Marinha meu avô começou a 
minha família. Primeiro como aprendiz de 
Marinheiro e após a reserva, ministrando 
aulas de português gratuitamente na MB. 
Devo a ele o que sou hoje e retribuo a 
paternidade que a Marinha deu à minha 
família - concluiu o presidente da SOAMAR-

DSS-AMN e SOAMAR-RJ assinam acordo 
para Curso de Petróleo e Gás 

Da esquerda para a direita: 2° Vice-Presidente 
da SOAMAR-RJ, Sr. José Antônio de Souza 
Batista; Presidente do Conselho Deliberativo 
do Abrigo do Marinheiro (AMN), Contra-
Almirante Claro; Presidente da SOAMAR-RJ, 
Sr. Márcio Telles do Prado Maia; Diretor do 
Departamento de Serviços Sociais do AMN, 
CMG (IM) Agostinho; e a Presidente do 
Conselho Deliberativo da SOAMAR-RJ, Srª 
Teresa de Jesus Pacheco Rodrigues Velho.

RJ, Marcio Telles do Prado Maia.

Participou da cerimônia o presidente do 
Conselho Deliberativo do Abrigo do 
Marinheiro, o Contra-Almirante Ricardo 
Albergaria Claro; o então diretor do 
Departamento de Serviços Sociais do 
Abrigo do Marinheiro, o CMG (IM) Agostinho; 
o 2º vice-presidente da SOAMAR/RJ, José 
Antônio de Souza Batista; a presidente do 
Conselho Deliberativo da SOAMAR/RJ, 
Teresa de Jesus Pacheco Rodrigues Velho; a 
1º Ten (T)  Lucidalva Santos da Silva, 
coordenadora Social do Abrigo do 
Marinheiro; a assistente social Mônica 
Soares Medeiros, representante do Projeto 
Qualificação Profissional; e demais 
representantes da MB e SOAMAR-RJ.
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Cadastre-se na Previmil e obtenha condições especiais, orientações seguras e 
específicas para a sua Assistência Financeira, pois a Previmil é pioneira em crédito 

consignado (desconto em folha) há mais de 35 anos.

BELÉM ( 91 ) 3241-9998 / BELO HORIZONTE ( 31 ) 3274 -5355
 BRASÍLIA ( 61 ) 3226- 5489 / FORTALEZA ( 85 ) 3231- 9678

JOÃO PESSOA ( 83 ) 3221- 4014 / JUIZ DE FORA ( 32 ) 3214- 4245 
MANAUS ( 92 ) 3629- 7792 / NATAL ( 84 ) 3201- 1155

NOVA IGUAÇU ( 21 ) 2767- 4487 / PORTO ALEGRE ( 51 ) 3212- 0592
RECIFE ( 81 ) 3424- 5619 / RESENDE ( 24 ) 3355- 1775

RIO DE JANEIRO ( 21 ) 3077- 4000 / SALVADOR ( 71 ) 3241- 8880
SÃO PAULO ( 11 ) 3115- 2747 / VILA MILITAR RJ ( 21 ) 2457-0638

Noticiário 
de

Bordo

Leia!



O CRIPG está mais bonito. Entre os dias 25 e 28 de 
janeiro, equipe comandada pelo Capitão-de-Fragata 
(IM) Antônio Luiz Domingues, diretor do Depósito de 
Fardamento da Marinha no Rio de Janeiro, realizou a 
manutenção e pintura da escada e emergência, 
além da pintura externa do muro da creche.

O Centro Recreativo está localizado na Ponta da 
Areia, na cidade de Niterói, ao lado da Base de 
Hidrografia da Marinha, e funciona no horário das 
06h50 às 17h30.

CRIPGCRIPG

O Centro Recreativo Infantil Pequenos 
Grumetes (CRIPG) comemorou 10 anos de 
existência com festa realizada em 18 de 
dezembro, em Niterói. Os alunos fizeram 
apresentações de música e dança em clima 
natalino e se divertiram com os jogos 
organizados pelos recreadores. Os pais 
demonstraram afinidade com a equipe do 
CRIPG comparecendo ao evento e participando 
ativamente das brincadeiras.

A 2º SG Catia Barbosa do Nascimento, que 
acaba de ser transferida para fora de sede, 
lamentou por ter que tirar o filho Caio, três anos, 
do projeto:

- Soube do CRIPG por intermédio da Dona 
Alcina, da Obra do Berço, após procurar muito 
por uma escola que considerasse ideal. O 
desenvolvimento do Caio foi visível aqui e tenho 
cer teza, que mesmo pagando colégio 
particular, será muito difícil conseguir um com a 
mesma qualidade. Pena que não posso levar a 
escola junto comigo!, comentou.

O CRIPG tem capacidade para atender 100 
crianças e hoje tem 96 alunos nas turmas de 
berçário, pré-maternal, maternal e Jardim I, II e 
III.

O Projeto, aprovado pela Secretaria Municipal 
de Educação de Niterói (SME), foi elaborado 
com a finalidade de proporcionar a integração 
entre família e escola, e visa atender os 
dependentes de militares e servidores civis da 
ativa da Marinha, com idade entre quatro 
meses e cinco anos e 11 meses, de famílias em 
que ambos os responsáveis trabalhem. O 
pagamento é realizado mediante recolhimento 
em bilhete de pagamento do auxílio Pré-Escolar 
e da indenização da creche. 

O supervisor do CRIPG, Raymundo Nonato, 
lembrou as melhorias feitas nestes dez anos, 
entre elas o aumento no número de 
funcionários e o crescimento do berçário: 

- Agradeço muito ao Serviço de Assistência 
Social da Marinha (SASM) e à Diretoria de 

Assistência Social da Marinha (DASM). Sem 
este apoio, nosso trabalho não seria realizado. 
É muito difícil acreditar num projeto social e 
graças à ajuda que recebemos, ele funciona,  
concluiu o supervisor.

CRIPG comemora 10 anos com alegria

Creche recebe 
manutenção 

Telefones para 
mais informações: 
(21) 2719-3788 ou 

2189-3160, da creche.
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SG Cátia com o marido e o filho

ADVOGADO
Dr. Aurélio Campos

CONSULTOR IMOBILIÁRIO, COBRANÇAS, DIVÓRCIO, DESPEJO INVENTÁRIO,
DEFESAS CÍVEIS, CRIMINAIS E TRABALHISTAS, ASSISTÊNCIA A
CONDOMÍNIO E ESCRITURAS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS.

Rua Álvaro Alvim, 33/37 - sala 1201
Telefax: (21) 2215-2539 - alfa@rjnet.com.br

BALCÃO NAVAL:
ANUNCIOU, VENDEU!  
FAX: (21) 2518-2741
balcao@abrigo.org.br



Projeto Adolescer

O dia 02 de dezembro foi de festa para o Projeto 
Adolescer com a comemoração de seus 10 
anos. Na Casa do Marinheiro, os adolescentes 
encenaram a peça “Romeu e Julieta” - que 
misturou elementos da arte circence ao teatro - 
e fizeram apresentações de capoeira e dança. 
Os jovens do projeto e antigos alunos gravaram 
depoimentos sobre o que o Adolescer 
representa em suas vidas e foram unânimes: 
crescimento e evolução. 

- Aqui somos orientados e os professores se 
dedicam ao trabalho por amor. Tiramos dúvidas 
nos estudos, fazemos amizades, aprendemos a 
ganhar e perder, a ter compromisso e 
responsabilidade, a respeitar as pessoas como 
são e aceitar as limitações de cada um, disse 
Christye Ramos da Silva, uma das alunas que 
interpretou Julieta.

A professora de inglês Lídia Pastor dos Santos, 

funcionária mais antiga do Projeto, se 
emocionou ao apagar as velinhas do bolo:

- Em 1999 tínhamos apenas 16 alunos e duas 
salas na Casa do Marinheiro. Hoje são 70 
jovens participando. É muito emocionante ver 
como o Projeto foi bem sucedido e a 
importância dele na vida dos participantes,  
contou.

O Adolescer é um projeto social, esportivo e 
educacional que objetiva aproveitar o tempo 
ocioso de adolescentes na faixa etária dos 12 
aos 17 anos, dependentes de militares e 
servidores da Marinha. O Projeto oferece 
oficinas de reforço escolar, esporte, informática 
e outros assuntos, além de realizar passeios e 
programas culturais. Outras informações 
podem ser obtidas pelos telefones: (21) 2584-
2400 - Projeto Adolescer ou (21) 2104-5414  
DSS-AMN no SASM.

Projeto Adolescer

Projeto Adolescer completa dez anos de sucesso

Mais uma vitória do Adolescer

Renato Arthur Lisboa foi medalha de bronze na 5ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O adolescente contou com a 
orientação da pedagoga na organização dos estudos, com o apoio da professora de Matemática, e suporte da psicóloga para que ele superasse a 
ansiedade. O esforço da equipe e dedicação do aluno significaram mais uma vitória para o Projeto Adolescer.

Colônia de FériasColônia de Férias

A Casa do Marinheiro foi palco da 4ª Colônia de 
Férias promovida pelo Departamento de 
Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro (DSS-
AMN) levando alegria e educação para mais de 
110 crianças dependentes de militares e 
servidores civis da Marinha do Brasil, com idade 
entre cinco e doze anos. As atividades foram 
realizadas durante duas semanas no mês 
janeiro e receberam a aprovação dos pais.

- Tanto eu quanto a minha filha gostamos muito. 
Ela me disse que queria que hoje - último dia da 
colônia de férias - fosse o primeiro. Percebi o 
desenvolvimento dela ao longo dessas duas 
semanas, além de ter a tranqüilidade em saber 
que ela foi bem cuidada, disse Vanessa Sidney 
Leite, 29 anos, cabo da Marinha e mãe da Ana 
Clara Leite Alves, cinco anos.

4ª Colônia de Férias educa e alegra

A equipe de recreadores composta por 18 
profissionais de educação física proporcionou 
às crianças, durante o período de férias 
escolares, o desenvolvimento de atividades 
recreativas, culturais e educativas, sob 
constante supervisão de pessoal técnico 
qualificado, de forma a integrar os participantes 
e resgatar valores morais e sociais. Para o ex-
diretor do Serviço de Assistência Social da 
Marinha, CMG(IM) Agostinho, a Colônia de 
Férias é uma ótima opção para que as crianças 
saiam da frente do computador e se socializem 
com outras crianças.

- Buscamos proporcionar às crianças qualidade 
de vida por meio de atividades, num ambiente 
sadio. Muitas vezes as crianças durante as 
férias ficam em casa, mas na colônia elas têm 
oportunidade de estar na companhia de outras 
e fazer novos amigos. 

Nem sempre os pais conseguem gozar as férias 
no mesmo período que seus filhos. Foi 
pensando nisso, que o DSS-AMN organizou a 
primeira colônia e nunca mais parou.   

- Nós sabemos que muitas vezes os pais não 

têm tempo de se dedicar aos filhos como 
gostariam, pois precisam trabalhar e não 
conseguem conciliar as suas férias com as das 
crianças. Aqui eles se socializam. O pai sabe 
que a criançada está aproveitando as férias em 
segurança disse a 1º Ten (T-RM2) Bruna 
Marques, responsável pela 4ª Colônia de 
Férias.

Das 8 às 16h, as atividades como música, 
cinema, esporte e dança, além de três 
refeições diárias compunham a programção. 
Foram quatro turmas de aproximadamente 30 
alunos cada, monitoradas por cerca de quatro 
professores.

- Só tenho elogios. Minha filha adorou. Estas 
férias não fomos viajar, como ela é muito ativa e 
estuda em colégio integral, ela sente falta de 
brincar com os amigos. Moramos em 
apartamento e não temos o espaço que ela 
necessita. A organização foi ótima e as 
atividades também e olha que eram muitas 
crianças. Ela chegava em casa me contando 
sobre o dia e sempre dizia que tinha comido 
tudo  Aline Moraes, 27 anos, pedagoga, mãe de 
Analuz Ferreira, seis anos.
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SASMSASM

A Assistência Psicológica prestada no Serviço de 
Assistência Social da Marinha (SASM) é destinada 
aos militares e servidores civis das 42 Organizações 
Militares (OM) assistidas na área do Comando do 
Primeiro Distrito Naval, bem como aos inativos da 
área Rio, seus respectivos  dependentes e 
pensionistas. 

O trabalho que os profissionais de Psicologia do 
SASM promovem, ao longo do ano, é fundamentado 
nas Normas sobre a Assistência Integrada na 
Marinha do Brasil e consiste, basicamente, de 
atividades preventivas, tais como:
- atendimento psicoterápico individual, empregando-
se terapias de curta duração (psicoterapia breve), 
para diversos transtornos psicológicos, entre eles: 
depressão, ansiedade, angústia, conflitos 

familiares/conjugais, déficit de atenção, baixa-auto-
estima, estresse, etc.; e
- realização de orientação profissional para os 
dependentes de militares e servidores civis 
ativos/inativos;

A Divisão ainda é responsável por atividades que 
buscam bem-estar para a Família Naval, 
destacando-se:
- palestras às OM assistidas, abordando temas de 
interesse, previamente identificados no âmbito da 
Assistência Integrada, citando-se: Prevenção à 
Dependência Química; Programas da Assistência 
Integrada; Paternidade Responsável, Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST)/AIDS; 
Planejamento Financeiro; e Qualidade de Vida e 

Controle do Estresse; e
- promoção de eventos culturais e recreativos a 
todos os militares/servidores civis da reserva e 
seus respectivos cônjuges, através do Programa 
Idade Madura, de modo a facilitar a integração social 
e o bem-estar físico, psíquico e emocional dos 
mesmos *.

Informações sobre o atendimento e os 
Projetos da Divisão de Psicologia podem 

ser obtidas pessoalmente no 
SASM ou através dos telefones: 

(21) 2104-6954/ 5341, de 2ª a 6ª feira, 
das 08:00 às 16:00hs.

ServiçoServiço

Atendimento Psicológico no SASM

Encontro de GeraçõesEncontro de Gerações

O III Encontro de Gerações festejou o encerramento 
dos projetos desenvolvidos pelo Serviço de 
Assistência Social da Marinha (SASM) e pelos 
Depar tamentos Educacional (DEAMN) e de 
Serviços Sociais do Abrigo do Marinheiro (DSS-
AMN), no ano de 2009.  Com o tema “Inclusão 
Social”, o evento reuniu crianças, adolescentes e 
idosos que participam dos projetos Creche 
(CRIPG), Idade Madura (PIM), Adolescer e Programa 
de Atendimento Especial (PAE), a fim de promover a 
integração social e a troca de experiências.

A magia do circo deu início à festa, com a 
apresentação-espetáculo dos alunos do Projeto 
Adolescer, seguidos dos pequeninos do Centro de 
Recreação Infantil Pequenos Grumetes (CRIPQ), 
que encantaram a platéia com coreografias da 
década de 60, onde reviveram os tempos 

dourados. Em seguida foi a vez dos representantes 
da melhor idade, integrantes do Projeto Idade 
Madura (PIM), que com muita vitalidade e animação 
participaram de três apresentações: dança ao som 
da música “Negro Gato”, apresentação Greco-
romana, onde  os participantes distribuíram rosas 

à platéia, e leitura de poesia com o suboficial 
Mariano Alves dos Santos.

O evento foi encerrado com muita emoção 
proporc ionada pelas apresentações do 
Programa de Atendimento Especial (PAE), que 
beneficia cerca de 450 pessoas somente na 
área do Rio de Janeiro, atendidas em 34 
instituições credenciadas. O Centro de 
Desenvo l v imento Huma i tá (CDH) , cu jo 
reconhecimento do trabalho levou à criação da 
Companhia de Dança Sonho do Corpo, deu show 
de alegria e superação com as coreografias da 
professora Denise Bar reto, seguido da 
Sociedade Beneficente Anchieta (SBA), que 
incentiva seus usuários, independente do 
quadro terapêutico, a vivenciar atividades 
ar tísticas e de expressão corporal. 

III Encontro de Gerações festeja o êxito dos projetos sociais da Marinha

Encontro de Gerações: PIM com a 
apresentação Greco-Romana

PIMPIM

Integrantes do Projeto Idade Madura (PIM), 
coordenado pelo Serviço de Assistência Social da 
Marinha (SASM), reuniram-se na Casa do Marinheiro 
(CMN),  em 23 de outubro, e se divertiram ao assistir 
a uma peça de teatro que contava a vida de um 
militar que acabara de ir para a reserva. Muitos se 
identificaram com o processo de envelhecimento 
retratado no espetáculo e contaram histórias sobre 
como essa fase da vida os afetou.  

O 1º Tenente Gonçalo de Oliveira, 92 anos, único 

homem entre as 40 mulheres do Grupo Eternamente 
Jovem, que funciona dentro do Programa de Saúde 
do Idoso da Policlínica Nossa Senhora da Glória, 
contou que ao sair da Marinha perdeu os amigos e 
precisou se reintegrar inclusive à própria família.

- Sofremos um choque quando saímos da ativa. 
Temos que nos esforçar para seguir em frente e 
vivenciar outras atividades. Tive até que reconquistar 
minha família, que já não estava acostumada com 
minha presença em casa  concluiu.

Após o teatro, e a fim de potencializar a memória 
dos presentes e cerca de 30 participantes 
assistiram a uma palestra, onde realizaram 
exercícios envolvendo estímulos musicais e 
visuais. A palestra alertou sobre os perigos do 
isolamento que podem levar à depressão e 
somatização de doenças, e sobre a importância de 
praticar exercícios físicos, manter a mente ativa e 
desenvolver uma rotina saudável que leve à 
melhora da qualidade de vida.

Projeto Idade Madura realiza encontro com Teatro e Palestra na CMN
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ConvêniosConvênios

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) 
firmou novas parcerias para convênio de 
facilidades, que têm por objetivo oferecer à Família 
Naval descontos e facilidades de pagamento nos 
mais diversos ser viços. Dependendo da 
instituição, os descontos podem chegar a 76%.

As vantagens oferecidas podem ser conferidas 
abaixo:

Hotéis

Portal do Bosque (Penedo) 
30 % de desconto 

Tel. : (24) 3351-1128

Casa do Sol (Petrópolis) 
20% de desconto

Tel.: (24) 2244-4500
www.casadosolhotel.com.br

Hotel Fazenda Canto da Serra (Saquarema)
10% de desconto

Tels.: (21) 3021-4233/ 2613-1256
www.hotelfazendacantodaserra.com.br

Estabelecimentos de Ensino

Colégio Paraíso (São Gonçalo)
55% de desconto 

Tel.: (21) 2604-5666
www.colegioparaiso.com.br

Centro Educacional Nazareno (Mesquita) 
55% de desconto

Tel.: (21) 2691-7679

Colégio Freitas (Ilha do Governador) 
45% de desconto
Tel.: 3988-2725

Centro Educacional Chambarelli (Nova Iguaçu)
 15% de desconto

Tel.: (21) 2667-7123

Casa Divina Providência (Icaraí  Niterói) 
15% de desconto

Tel.: (21) 2711-6777

Confira os novos convênios do SASM

Ensino Superior

UniverCidade
25% de desconto para determinados cursos 

no período da manhã; 30% no período da tarde 
e 15% para o período da noite

Tel.: 2536-5000
www.univercidade.edu/uc/  

CCAA
20% de desconto
Tel.: 2536-5000

www.univercidade.edu/uc/  

Simonsen
20% a 76% de desconto conforme 

o curso e turno
Tel.: (21) 2406-64654

www.simonsen.br

Unig
35% a 60% de desconto conforme 

o curso e turno
Tel.: (21) 2765-4000

www.unig.br

A listagem completa dos convênios oferecidos à Família Naval consta na intranet do SASM (www.sasm.mb), 
no link Facilidades, ou no site do Ministério da Defesa (www.defesa.gov.br). 

Mais informações podem ser obtidas pelo do telefone: (21) 2104-6953 ou Sistelma 8110-6953. 

PAEPAE

A III Mostra PAE de Talentos Especiais reuniu pais, 
educadores e por tadores de necessidades 
especiais na Casa do Marinheiro, no dia 21 de 
outubro. No evento, que encerrou o Projeto Tocando 
Famílias 2009, as instituições credenciadas 
exibiram em estandes trabalhos de artes plásticas 
e apresentaram coreografias em diversos ritmos: 
forró, samba, dança indiana, moderna, e até uma 
homenagem a Michael Jackson. O show consagrou 
o talento dos por tadores de necessidades 
especiais assistidos pela Marinha e emocionou a 
platéia.

A emoção também apareceu nos rostos de Perla 
Lima Procópio, 14 anos, e seu pai, o 2º SG-FN Pedro 
Procópio de Deus Filho. Para o Sargento, a Mostra 
PAE incentiva a socialização dos portadores de 
necessidades especiais e possibilita que os 
responsáveis percebam as vitórias alcançadas por 
seus filhos. 
- O crescimento deles é gradual e muitas vezes não 

Mostra PAE encerra o Projeto Tocando Famílias 2009 

identificamos no dia a dia. Aqui temos a 
oportunidade de avaliar a totalidade e reconhecer a 
importância do trabalho de assistência realizado. 
Venho a todos os eventos possíveis e quando estou 
trabalhando peço licença ao meu encarregado para 
poder compar tilhar esses momentos tão 
importantes com minha filha  concluiu.

O objetivo do Projeto é proporcionar aos militares, 
servidores civis e seus dependentes, condições de 
apoio e esclarecimento sobre o processo de inclusão 
social dos portadores de necessidades especiais da 
Família Naval. Em 2009, somente na área do 1º DN, 
foram atendidos cerca de 450 usuários e suas 
famílias, o que totaliza uma média de 1.800 pessoas. 
O programa envolve o credenciamento de 34 clínicas 
e participação de três OM - Diretoria de Assistência 
Social da Marinha (DASM), Serviço de Assistência 
Social da Marinha (SASM) e a Policlínica Naval Nossa 
Senhora da Glória, por meio do Grupo de Avaliação e 
Acompanhamento de Pacientes Especiais. 

Mostra Pae: Dança Indiana da Associação Freeart
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SaúdeSaúde

OUTROS MARESOUTROS MARES

Com o objetivo de melhor atender a Família Naval, o 
Hospital Naval Marcílio Dias adquiriu recentemente 
um dos mais modernos aparelhos de radioterapia, 
o Acelerador Linear PRIMUS (SIEMENS). Em 
entrevista ao Noticiário de Bordo, a CC(Md) Lisa 
Tiemi Ogawa fala sobre as vantagens que o 
aparelho proporciona na cura contra o câncer. Com 
este tratamento os efeitos colaterais são 
minimizados e a dose de radiação pode ser 
mensurada de acordo com a necessidade de cada 
órgão. 

O que é radioterapia?
É um tipo de tratamento utilizado no combate a 
patologias oncológicas (Câncer), que utiliza a 
radiação ionizante sobre o tumor, de forma a 
controlar sua multiplicação e disseminação.

Qual a importância deste aparelho? 
O Acelerador Linear PRIMUS (SIEMENS) está 
habilitado para realizar Radioterapia Tridimensional 
e de Intensidade Modulada associada a um 
Sistema Computadorizado de Planejamento, em 
que as estruturas e órgãos são mensurados por 
tomografias de simulação. Cada Estrutura é 
qualificada em volume, proporcionando extrema 
segurança da dose que cada órgão recebe durante 
o tratamento. A Marinha adquiriu também um 
Sistema de Controle de Qualidade e todo o material 
de imobilização e posicionamento, a fim de garantir 
total segurança e qualidade ao usuário.

Qual a vantagem desta técnica?
É a otimização da dose administrada, conseguindo 
programar doses maiores de radiação. Os efeitos 

colaterais são minimizados com essa técnica 
conformacional. Os órgãos crít icos são 
contornados e limitados pelas doses de tolerância 
de cada tecido, calculadas durante o planejamento.

Existe uma maneira de diminuir os efeitos 
colaterais?
O tratamento oncológico é multidisciplinar. Há 
reuniões periódicas e sempre que necessário com 
outras clínicas e serviços envolvidos, de modo que 
são discutidos as queixas e sintomas freqüentes e 
a evolução de cada caso. Uma boa orientação 
nutricional, o acompanhamento pela Psicologia, 
pela Fisioterapeuta e o suporte do Serviço Social 
reduzem o impacto da doença sobre o ânimo e o 
corpo.

O câncer tem cura?
Definitivamente, o tumor identificado em seu 
estágio inicial, tem grande chance de controle e 
cura. O critério de curar requer tempo, com 
acompanhamento e revisões de controle após o 
tratamento. O importante é despir o preconceito, o 
medo, a culpa e a vergonha e conscientizar que não 
é o fim da luta, mas início de uma batalha.

Como proceder a frente de uma suspeita de 
câncer?
O Sistema de Saúde da Marinha possui todas as 
especialidades médicas e recursos tecnológicos 
para investigação, diagnóstico e tratamento da 
doença, com destaque para o Setor de Imagem. 
Com a busca ativa, exames preventivos ou de 
rotina, o usuário consegue o diagnóstico precoce, 
que é fundamental para o processo de cura.

Com essa nova tecnologia, a Marinha melhora seu 
arsenal no combate ao câncer?
Nosso acelerador linear é um aparelho de última 
geração capacitado para tratar os tumores 
superficiais e em profundidade. Possui um sistema 
multilâminas independentes que conformam e 
delimitam volume  alvo, administrando maiores 
doses tumoricidas com menores efeitos colaterais. 
Nosso equipamento se equivale aos mais 
modernos e eficazes no país e no mundo, sem 
similar na rede privada, e nosso pessoal está 
preparado para oferecer o melhor tratamento à 
Família Naval.

5º DN - VCB5º DN - VCB

No dia 27 de novembro de 2009, foi inaugurada a 
sede da Diretoria Seccional das VBC em Rio 
Grande (DSec-VCB-RG), com a participação do 
Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Arthur Pires Ramos sua esposa, Sra. Vera Lucia 
Afonso Ramos, Diretora Seccional. 

O campo de ação social selecionado para atuação 
da DSec-VCB-RG é o da melhoria da qualidade de 
vida, visando ampliar-se o suporte de medidas 
voltadas para o enfrentamento das dificuldades 
psicossociais e de adaptação da Família Naval às 
peculiaridades da cidade. 

1.promover atividades de ocupação produtiva 
do tempo, a fim de manter a mente ocupada de 
forma saudável;

2.contr ibui r para a integração com a 
comunidade local, visando estimular o 
relacionamento interpessoal, tanto com os 
riograndinos quanto com as demais integrantes 
da Família Naval; e

3.minimizar as dificuldades de adaptação da 
Família Naval, residente em Rio Grande, às 
peculiaridades da cidade, tais como: fatores 
climáticos; falta de oportunidades de trabalho; 
custo especulativamente alto da locação 
residencial, com reflexos no orçamento 
doméstico; e reduzidas alternativas de lazer, tendo 
em vista quebrar/amenizar a impressão negativa e 
incentivar visão e expectativa positivas em relação 
à cidade.

Reflexamente, as ações supracitadas também 
contribuirão para o alcance de outro objetivo, que é 
o de servir de instrumento para promoção do 
incremento do orçamento doméstico, pela 
capacitação para o trabalho, especialmente os que 
podem ser administráveis/realizados no próprio 
lar, como fontes de renda alternativas e 
complementares aos vencimentos das Praças e 
Servidores Civis assemelhados.

Para o início das atividades do Projeto "Agenda 
Ativa", serão adquiridas vagas em cursos 
profissionalizantes a serem oferecidos aos 
dependentes instituídos, maiores de 18 anos, 
especialmente esposas e companheiras, das 
Praças e Servidores Civis assemelhados.

Inaugurada a Diretoria Seccional das VCB em Rio Grande 

HNMD adquire aparelho de Radioterapia de última geração


