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GERAL

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Processo Seletivo de Oficiais FN para Intercâmbios na Colômbia - Os militares voluntários

poderão se inscrever por mensagem ao CPesFN, com informação aos seus SDP, até o dia 09DEZ,

observando  os  requisitos  específicos  apresentados  abaixo,  as  diretrizes  da  CGCFN-11  (3ª

Revisão) e do MEM nº 8/2013, do CGCFN:

1 – Intercâmbio no Grupo de Monitores Interamericanos (GMI) na Missão de Assistência da

Organização dos Estados Americanos (OEA), na Colômbia – JUL2021 à JUL2023; e

2 – Intercâmbio junto à Armada da República Nacional da Colômbia, como instrutores de

Desminagem Humanitária - JAN2021 à JAN2023.

Os Oficiais deverão atender os seguintes requisitos para as missões supramencionadas:

- Posto: CT (FN/QC-FN) sem previsão de promoção a CC (FN) em 2019 e 2020;

- Possuir o C-ApA-CFN ou o CAOCFN;

- Possuir o E-QTEsp-EngComb-Of;

- Não possuir compromisso de Curso no período; e

- Aprovação no TSI de Espanhol Etapa I.

Participo  que  os  voluntários  que  estiverem  sem  TSI  ou  com  o  teste  vencido  serão

encaminhados para a sua realização.

Por ocasião da expedição da mensagem de inscrição, a OM do Oficial voluntário deverá

informar a sua função atual.

"Fuzileiro Naval, o SIGeP é o espelho da sua carreira. Mantenha seus dados atualizados!"

DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA

Projeto de Lei nº 1645/2019 (Reestruturação das Forças Armadas)  -  Visando  esclarecer

possíveis dúvidas, encontra-se disponível, no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br

/spsm/, uma série de sete vídeos, produzidos pelo Ministério da Defesa, que explicam os

principais pontos do referido projeto.

TRIBUNAL MARÍTIMO

Boletim de Acidentes Julgados no Tribunal Marítimo – Edição nº 06 – Encontra-se disponível

na página https://www.marinha.mil.br/tm/ (versão on-line / download) a nova edição do Boletim

de Acidentes Julgados pelo colegiado de juízes desta Corte do Mar Brasileira. Nesse exemplar,

além  das  informações  relativas  aos  acidentes  julgados  rotineiramente  pelo  TM,  trazemos

algumas  matérias,  especialmente  dedicadas  aos  acidentes  ocorridos  próximo  a  área  de

banhistas, sobretudo com as embarcações de esporte e recreio e de turismo náutico em virtude

do início da “Operação Verão” neste mês de DEZ2019 em grande parte do país. De acordo com

informações levantadas pela Diretoria de Portos e Costas, a principal causa dos acidentes em

embarcações  de  esporte  e  recreio  é  a  falha  humana,  o  que  por  vezes  pode  resultar  em

consequências  irreversíveis  para  condutores,  passageiros  e  banhistas.  Por  isso,  torna-se

relevante conhecer os acidentes ocorridos nesta estação do ano (verão), levando aos leitores
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os ensinamentos colhidos e possíveis medidas preventivas

com  enfoque  na  segurança  da  navegação  e  do  tráfego

aquaviário nas águas jurisdicionais brasileiras.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Mar - 018 BONO Especial N° 1057/2019 da DPMM - 96º Aniversário da Diretoria do Pessoal Militar

da Marinha.

Mar - 019 BONO Especial N° 1058/2019 da DPMM - Número de Identificação de Pessoal (NIP).

CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA

Licença de Pagamento - Este Centro observará Licença de Pagamento no dia 06DEZ2019 (Sexta-

feira), não havendo atendimento ao público.

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Mar - 020 BONO Especial N° 1059/2019 do CCSM - Radar de Notícias da Marinha.

Artes gráficas  para  a  Campanha do Dia do  Marinheiro  -  Encontram-se  disponíveis  para

download, na página do CCSM na Intranet, as artes oficiais produzidas por este Centro para

serem  utilizadas  durante  a  Campanha  do  Dia  do  Marinheiro.  Para  acessar  o  link

http://www.ccsm.mb/diadomarinheiro.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN) - Tempo, comprometimento, espírito de equipe, generosidade e

empatia. Todas essas características são importantes para quem quer ser voluntário, mas o

principal é ter vontade. Em seguida, buscar um lugar onde colocar a sua vontade em prática e,

depois,  aguardar  pelos  diferentes  tipos  de  “pagamento”:  aprendizado,  reconhecimento,

satisfação pessoal. Em 05DEZ é celebrado o Dia Internacional do Voluntário, data instituída

pela ONU com o objetivo de promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade,

ao redor do mundo. A Associação Abrigo do Marinheiro possui um departamento de voluntariado e

você está convidado a conhecer um pouco mais do trabalho realizado. Nossos voluntários atuam

nos projetos sociais da Associação, que são exclusivos para a Família Naval. Você, seus

familiares e amigos podem se voluntariar. Saiba mais em www.abrigo.org.br/vcb.
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SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

Licença de Pagamento DEZ/2019 - O SVPM observará Rotina de Domingo em 06DEZ (sexta-feira).

Haverá atendimento ao público na Sede (Edifício Almirante Tamandaré) e nos seguintes Postos

de Atendimento Avançado (PAA):

Policlínica Naval de Campo Grande (PNCG);

Policlínica Naval de Niterói (PNN)

Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória (PNNSG) ; e

Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD).

BONO Geral Nº 1056/2019.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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