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DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 273 DE 17 DE MARÇO DE 2020

GERAL

ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Assunção de Cargo -  De Adido de Defesa, Naval, do Exército e Aeronáuti co em Cabo Verde,

dia 19MAR. Assume o CMG FERNANDO PEREIRA DE ALMEIDA.

Revisão  do  Plano  de  Capacitação  de  Pessoal  (PLACAPE )  de  Relações  Internacionais  -  As

necessidades  de  revisão  do  PLACAPE,  na  Área  de  Conh ecimento  “Relações  Internacionais”,

contemplando cursos e estágios extra-MB, deverão se r encaminhadas a este ODG, via ComImSup,

até 27MAR2020.

As propostas deverão ser elaboradas mediante o pree nchimento dos modelos constantes dos

Apêndices I e II do anexo J da DGPM-305 (4ª Revisão ), de acordo com as instruções contidas no

Capítulo 7 da referida publicação, abrangendo o per íodo de 2021 a 2027.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junt o ao CMG (Refº) EMILSON PAIVA DE FARIA,

nos telefones (61) 3429-1732/8910-1732 e e-mail pai va@marinha.mil.br.

Aula  Inaugural  dos  Cursos  de  Política  e  Estratégia  Marítimas  e  de  Estado-Maior  para

Oficiais Superiores  – A aula inaugural do C-PEM e C-EMOS 2020, abordan do o tema “O DESAFIO DO

DIMENSIONAMENTO  DO  PODER  NAVAL  BRASILEIRO”,  será  pr oferida  pelo  Chefe  do  Estado-Maior  da

Armada, Almirante de Esquadra CELSO LUIZ NAZARETH, no dia 19MAR, na Escola de Guerra Naval,

às 9h para os Oficiais-Alunos do C-PEM e às 14h par a os Oficiais-Alunos do C-EMOS.

Devido à necessidade de adoção de medidas preventiv as contra a propagação do coronavírus –

COVID-19,  de  acordo  com  o  Bono  Especial  n°  270/2019 ,  da  DGPM,  a  participação  na  Aula

Inaugural será restrita aos Oficiais-Alunos dos Cur sos supracitados.

COMANDO DO 2º DISTRITO NAVAL

Sinopse de Guerra de Minas  - Encontra-se disponível,

no  endereço  do  2º  Distrito  Naval  na  intranet,

https://www.com2dn.mb/sites/www.com2dn.mb/files

/arq_diversos/fevereiro_-_2020_1.pdf,  a  Sinopse  de

Guerra de Minas do mês de fevereiro de 2020.

Neste  mês,  temos  como  principais  destaques:

Componentes  do  Sonar  Caça-Minas  AQS-24B  estão  sendo

fabricados na Austrália; Contra-Almirante Jori Harj u, da

Marinha da Finlândia, fala da substituição dos Navi os de

Contramedidas  de  Minagem  da  classe  "Kuha"  e  "Kiiski ";

Marinha  da  Austrália  implementará  capacidade  de  Caç a-

Minas em Veículos Não Tripulados;  A empresa sueca S aab

fornecerá Veículo Operado Remotamente "Double Eagle  SAROV" para os Navios de Contramedidas de

Minagem  poloneses  da  classe  "Kormoran  II";  e  Comand o  de  Desenvolvimento  de  Combate  de

Superfície Naval e de Guerra de Minas dos EUA integ rará plataforma não tripulada ao exercício

SWATT.

Maiores  informações,  sugestões  e  críticas  podem  ser  feitas  diretamente  ao  CC  CAMPANA,

RETELMA: 8210-3793, e-mail: campana@marinha.mil.br.
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DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA

Mar - 055 BONO Especial N° 274/2020 da DIM - Curso de Pós-Graduação no Exterior para o ano de

2020.

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Regulamento de Uniformes da Marinha do Brasil (RUMB )  – Aprovada pelo Comandante da Marinha

a inclusão,  no RUMB, no rol  das condecorações nacio nais,  da medalha  “Mérito  Engenharia da

Marinha”.

Esta alteração encontra-se disponível na intranet n o endereço

http://www.dabm.mb/rumb/documentos/docs/vi_t4_c4-3. pdf.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

BONO Especial  N°  275/2020 do  CPesFN -  Processo Sele tivo  de  Oficiais  FN/AFN para  Cursos  no

Centro Argentino de Adestramento Conjunto para Oper ações de Paz (CAECOPAZ), em 2020.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Boletim  da  Marinha  do  Brasil,  Tomo  II  (Pessoal  Mili tar)  -  Encontra-se  disponível  na

INTRANET,  na  página  da  DPMM  ( http://www.dpmm.mb),  no  link  “Boletim  TOMO  II”,  o  a rquivo

BPM052020.pdf, texto eletrônico do Boletim da Marin ha do Brasil, Tomo II (Pessoal Militar) nº

05/2020.

Outrossim,  recomenda-se às Organizações Expedidoras  de  Matérias  que,  com o  objetivo de

evitar  prejuízos  à  organização  do  Boletim  TOMO  II,  enviem  o  material  a  ser  publicado  no

formato  BROffice  Writer  (.odt),  assinado  digitalmen te,  por  meio  da  Caixa  Postal  DPMM-

SECOM/PESMIL/MAR,  contendo  no  cabeçalho  do  “Assunto ”  o  termo  “Matéria  para  publicação  em

boletim”.  Participa-se  que  a  próxima  proposta  de  al teração  da  DGPM-317  contemplará  a

modificação da alínea a, art. 2.6 da referida Norma , com inclusão de assinatura digital no

documento.

DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA

Auxílio-Natalidade  - Participa-se às OM em que lotam servidores civis  que a Secretaria de

Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Ec onomia (SGP/ME), ampliou a abrangência dos

servidores passíveis de perceber o benefício, que p assou a ser devido também:

   a) ao servidor por motivo de nascimento de filho  quando a parturiente não for sua cônjuge

ou companheira, e também não for servidora pública regida pela Lei nº 8.112/1990, desde que

cumpridos os requisitos exigidos para o pagamento d o auxílio, devendo o servidor apresentar

requerimento acompanhado da:

     I)cópia da Certidão de Nascimento do(a) filho( a);

     II)cópia do comprovante de inscrição no CPF do  dependente ou da genitora; e

    III)Declaração de que a parturiente não é servi dora pública federal e/ou sua cônjuge ou

companheira.

        O  direito  vigora  a  partir  de  07NOV2019,  de  acordo  com  a  Nota  Técnica  SEI  nº

7616/2019/ME; e

   b)  aos  servidores  públicos  adotantes,  com base  n a  certidão  de  nascimento  ou  termo  de

guarda judicial,  concedida no bojo do processo de a doção,  haja vista a impossibilidade de

quaisquer  designações  discriminatórias  relativas  à  filiação  (biológica  ou  por  adoção).  O

direito vigora a partir de 21FEV2020, de acordo com  a Nota Técnica SEI nº 4032/2020/ME.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

Mar  -  056  CURSOS  EXPEDITOS  PRESENCIAIS –  Conforme  previsto  no  PGI/2020,  os  seguintes
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Cursos Especiais e Expeditos Presenciais serão mini strados neste Centro de Instrução, no mês

de ABRIL:

Curso: Curso Expedito de Técnica de Ensino para Pra ças;

Sigla: C-Exp-TE-PR;

Turma: 2/2020; e

Período: 20ABR a 21MAI.

Curso: Curso Expedito de Operador de Redes para Pra ças;

Sigla: C-Exp-OpRedes-PR;

Turma: 2/2020; e

Período: 27ABR a 8MAI.

Curso: Curso Expedito de Manutenção de 1º Escalão d o Canhão 40MM-Mk3 para Praças

Sigla: C-Exp-MAN-40MM-MK3-PR;

Turma: 1/2020; e

Período: 27ABR a 25MAI.

As vagas para os referidos cursos estão alocadas no  PGI, conforme preconizado no subitem

7.1 da Seção II, que trata de Cursos Especiais e Ex peditos para praças.

  As OM interessadas nos referidos cursos devem obs ervar as diretrizes disponíveis na página

do CIAA na Intranet: http://ciaa.mb/suen/inscrição-em-cursos.

Outras  informações  poderão  ser  obtidas  por  interméd io  do  telefone:  (21)2126-6052  ou

RETELMA 8134-6052, e no e-mail: andrey@marinha.mil. br.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

Mar - 057 BONO Especial N° 276/2020 da DCTIM - Tran sferência de Material.

Mar  -  058  BONO Especial  N°  277/2020  da  DCTIM -  Prog rama de  Cursos  e  Estágios  no  Exército

Brasileiro para 2019 (2ª Chamada).

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN) – + VOLUNTARIADO  –  Além de todas as  facilidades e  serviços

oferecidos pelo Abrigo do Marinheiro (AMN) para a F amília Naval, a Associação também conta

com um departamento de voluntariado, chamado Volunt árias Cisne Branco (VCB).

O  departamento  existe  para  organizar  voluntários  in teressados  em  trabalhar  em  prol  da

Família Naval, seja nos projetos sociais do AMN ou em iniciativas da Marinha do Brasil nas

áreas  de  Assistência  Social  ou  Saúde.  O  departament o  existe  há  11  anos  e  possui  dez

Seccionais espalhadas pelo Brasil, responsáveis por  gerenciar os voluntários em cada região.

Atualmente, são cerca de 500 voluntários atuando em  projetos sociais do AMN para crianças,

jovens, adultos e idosos, em unidades de saúde da M arinha e promovendo campanhas e eventos

beneficentes,  sempre  em  benefício  da  Família  Naval.  Mulheres  e  homens,  militares  e  civis

podem se tornar  voluntários.  As  vantagens desse eng ajamento  são inúmeras,  tanto  para  quem

atua, quanto para os usuários das atividades.

Você já pensou em se tornar voluntário? Conheça mai s sobre o departamento de voluntariado

do AMN e as vagas disponíveis em www.abrigo.org.br/vcb/vagas.
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CENTRO DE GUERRA ACÚSTICA E ELETRÔNICA DA MARINHA

BONO Especial N° 278/2020 do CGAEM - Programa de Cu rsos e Estágios na Força Aérea Brasileira

para 2020.

BONO Especial N° 279/2020 do CGAEM - Programa de Cu rsos e Estágios no Exército Brasileiro para

2020.

BONO Geral Nº 273/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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