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DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

BONO Especial N° 270/2020 da DGPM - RECOMENDAÇÕES P ARA PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Pandemia de Covid-19  - A Organização Mundial de Saúde

declarou  a  pandemia  de  Covid-19  (novo  coronavírus).

Eventos estão sendo suspensos, países estão restrin gindo

a  circulação  de pessoas  e  há  reflexos  para  a  econom ia

global. Mas, o que muda no nosso dia a dia? Convida mos o

Capitão  de  Mar  e  Guerra,  Médico,  De  Lorenzi,

infectologista  do  Hospital  Naval  Marcílio  Dias,  par a  participar  do  Momento  Saúde  Naval  e

atualizar  as  principais  informações  sobre  o  Covid-1 9.

Acesse:  www.saudenaval.mar.mil.br/momento-saude-naval  e  ouç a  mais  um  episódio  do  nosso

podcast.

DIRETORIA INDUSTRIAL DA MARINHA

 Propostas  para  Participação  de  Pessoal  da  Marinha  em  Cursos  e  Estágios  em

Estabelecimentos do Ministério da Defesa (MD), do E xército Brasileiro (EB) e da Força Aérea

Brasileira (FAB) - As propostas e mapas para Cursos e Estágios no MD , no EB e na FAB para o

ano  de  2021,  nas  áreas  de  Conhecimento  de  responsab ilidade  da  DIM  como  OMOT  (Desenho

Industrial,  Marcenaria  e  Carpintaria,  Engenharia  de  Produção  e  Engenharia  Industrial),

deverão ser encaminhadas a esta OMOT, até 30ABR2020 .

Solicita-se o fiel cumprimento das orientações prec onizadas nos Capítulos 1 e 3 do EMA-431

(3ª Revisão) e Capítulo 8 da DGPM-101 (8ª Revisão).

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos junt o à Coordenadoria de Capacitação desta

DE, com a 3°SG-MI JAQUELINE, no telefone (21) 2178- 7761 (RETELMA: 8126-7761).

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Fechamento de Mala Postal para o Navio Hidroceanogr áfico Faroleiro Almirante Graça Aranha

-  "Comissão  PROARQUIPÉLAGO/PROTRINDADE  V",  obedecen do  às  seguintes  datas  para  o

encaminhamento de expedientes aos respectivos porto s de destino: 

Natal (RN) – 17MAR e 03ABR; e

   Salvador (BA) – 13ABR.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

BONO Especial N° 271/2020 da DPMM - Curso Especial de Habilitação para Promoção a Sargento (C-

Esp-HabSG).

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

BONO Especial N° 272/2020 da EGN - Provas do Curso Superior (C-Sup) 2020.
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Programa  de  Cursos  e  Estágios  em  Estabelecimentos  d o  Ministério  da  Defesa  (MD),  do

Exército Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileir a (FAB) para o ano de 2022  - As Propostas

nas  áreas  de  conhecimento  de  responsabilidade  desta  OMOT,  de  acordo  com  o  anexo  A,  da

Portaria nº 02/DGPM/2019 (Banco de Dados, Desenvolv imento de Sistemas, Infraestrutura de TI,

Segurança da Informação e Telecomunicações) devem s er encaminhadas pelas respectivas OMP, até

30ABR2020, via ComImSup, de acordo com as instruçõe s do BONO nº 206, da DEnsM, de 03MAR2020.

Adicionalmente, participo que o PLACAPE-TIC em vigo r (horizonte de planejamento de 2020 a

2026) está disponível para consulta na página da DC TIM no link “OMOT de TIC” e servirá de

base para a elaboração dos Programas de Cursos e Es tágios para 2022. As propostas de cursos

não  constantes  do  PLACAPE-TIC  deverão  ser  devidamen te  justificadas  no  ofício  de

encaminhamento e serão analisadas por esta OMOT.

Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos junto ao Departamento de Capacitação Técnica

desta OMOT, RETELMA 8110-7318 ou telefone (21)2197- 7318.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN)  – + LAZER – Responsável por 24 Áreas Recreativas, Esportivas e

Sociais (ARES) distribuídas pelo país, o Abrigo do Marinheiro também oferece a Família Naval

clubes que visam oferecer entretenimento e diversão . Por meio de uma taxa de manutenção paga

diretamente à ARES, você e sua Família podem desfru tar de um espaço para diversão, descanso e

muito lazer.

Cabe ressaltar  ainda que ser associado ao AMN é dif erente de ser sócio de uma de suas

Áreas Recreativas (ARES Casa do Marinheiro, ARES-SG  e demais espaços de lazer em todos os

Distritos  Navais),  em  que  há  taxa  de  contribuição  m ensal  para  manutenção  de  suas

dependências.  O  Abrigo  do  Marinheiro  administra  ess as  Áreas,  mas  os  vínculos  são

diferenciados.

Para encontrar uma ARES perto de você, visite o nos so site: www.abrigo.org.br/+lazer

ESCOLA DE SAÚDE DA MARINHA

Mar - 053 Curso Especial  de Terapia da Dor  -  Estão abertas as inscrições para o Curso

Especial  de  Terapia  da  Dor  (C-Esp-TD),  no  período  d e  16  a  27MAR2020,  conforme  exposto  a

seguir:

ALFA - período e local de realização do curso: 06AB R2020 a 06ABR2021, no Hospital Naval

Marcílio Dias - HNMD;

BRAVO - horário: integral;

CHARLIE  –  condição  para  matrícula  e  propósito:  ser  aluno  do  3ºano  do  Curso  de

Aperfeiçoamento  ou  Aperfeiçoado  em  Anestesiologia.  O  Curso  tem  o  propósito  de  habilitar

médicos da especialidade de Anestesiologia para rea lização de procedimento e diagnóstico em

pacientes portadores de dor aguda e crônica;

DELTA - inscrições: deverão ser realizadas por mens agem a esta Escola (ESCSAU) com cópia

para o HNMD (HOSMAD), observando tramite por seus C omandos Superiores;
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ECHO – número de vagas: 02;

FOXTROT – Não há disponibilidade de estacionamento e alojamento para pernoite;

GOLF -  As  vagas serão preenchidas  observando a  orde m de solicitação das  mensagens  por

data/hora; e

HOTEL  -  Informações  com  a  1º  Tenente  (RM2-T)  CRISTI ANE  MACHADO

(cristiane.machado@marinha.mil.br)  ou  com o SO-EF F lávio (flavio.nobrega@marinha.mil.br)  ou

pelo telefone: (21) 2599-5576.

Mar - 054 Novo Coronavírus (COVID-2019)

Uso e descarte dos Equipamentos de Proteção Individ ual (EPI)  - Está disponível na página

da  ESM na  Intranet  um vídeo  instrucional  atinente  a o  uso  e  descarte  adequado  de  EPI.  Os

interessados poderão acessar por meio do seguinte e ndereço http://www.esm.mb.

CENTRO DE DEFESA NUCLEAR, BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA DA MB

Proposta  para  Participação  de  Pessoal  da  Marinha  do  Brasil  em  Cursos  e  Estágios  no

Ministério da Defesa (MD), no Exército Brasileiro ( EB) e na Força Aérea Brasileira (FAB)  - As

propostas e mapas para o Programas de Cursos e Está gios no EB, na FAB e no MD (PCEEB, PCEFAB

e  PCEMD),  em  2022,  na  Área  de  Conhecimento  Defesa  N BQR,  deverão  ser  encaminhadas  a  este

Centro de Defesa, até 30ABR2020. Solicita-se o fiel  cumprimento das orientações preconizadas

no  Capítulo  8  da  DGPM-101  (8ª  Rev.)  e  das  instruçõe s  constantes  nos  Capítulos  1  e  3  do

EMA-431 (3ª Rev.). Eventuais dúvidas poderão ser sa nadas junto ao Departamento de Capacitação

deste Centro de Defesa, pelo telefone (21) 3478-358 6 ou RETELMA 8120-3586.

BONO Geral Nº 269/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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