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GERAL

SECRETARIA-GERAL DA MARINHA

Orientações Complementares de Controle Interno (Recursos para o combate à COVID-19) - Este
ODS, em complemento à MSG Administrativa 12/2020/EMCFA, que trata dos recursos para o combate
à  COVID-19,  atualizou,  no  link  http://www.sgm.mb/?q=content/controleinterno-covid-19,  os
cuidados  a  serem  observados  na  utilização,  acompanhamento  e  comprovação  dos  recursos
disponibilizados para a MB visando ao combate à pandemia.

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

Saúde Naval - Com um olhar mais atento, é possível
perceber:  a  população  está  envelhecendo.  Segundo  a
Organização  Mundial  da  Saúde,  em  2020,  o  número  de
pessoas com 60 ou mais anos supera o de crianças com
idades até 5. Mas, o envelhecimento é uma conquista da
humanidade, que aprende cada vez mais a sobreviver às
adversidades.  Em  1º  de  outubro,  celebramos  o  Dia
Internacional  das  Pessoas  Idosas  e  o  primeiro
aniversário  dos  Núcleos  de  Atendimento  ao  Idoso  na
Marinha (NAIM). Veja o que esse aumento do número de
idosos  representa  e  os  desafios  para  todos  nós.  Mais
tempo  de  vida  é  mais  chance  de  ser  feliz.
Acesse:  www.saudenaval.mar.mil.br/dia-idoso  e  saiba

mais.

Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) – Em face da evolução do cenário epidemiológico,
no âmbito nacional e na MB, bem como da redução na demanda por informações afetas à COVID-19,
a partir de 1º de outubro, a Central de Teleatendimento funcionará nos dias de Rotina Normal,
no período compreendido entre 08 e 16 horas, permanecendo com o propósito de dirimir dúvidas
da Família Naval acerca das medidas de proteção para enfrentamento da COVID-19 e contribuir
para  orientar  os  usuários  do  Sistema  de  Saúde  da  Marinha.  Telefones  de  contato:  (21)
2104-5444 ou 0800-078-0019 (atendimento gratuito).

COMANDO EM CHEFE DA ESQUADRA

Aniversário de Criação da Força Naval do Nordeste –
Será realizada, no dia 05OUT2020, às 15h, na Base Naval
do  Rio  de  Janeiro,  a  Cerimônia  alusiva  ao  78º
Aniversário de  Criação da Força Naval do Nordeste.

Devido à situação epidemiológica atual, a Cerimônia
será restrita, tendo a participação apenas do pessoal
diretamente envolvido.

O evento será transmitido em tempo real pelo canal
oficial  da  Marinha  do  Brasil,  no  Youtube
(www.youtube.com/marinhaoficial).
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Esclarecimentos  adicionais  poderão  ser  obtidos  pelos  telefones  (21)  2189-1024  e  (21)
2189-1984.

COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL

Troca de Uniforme – Conforme publicado nota em BONO Geral n° 461 de 22/05/2020 do Comando
de Operações Navais, será observado a partir de hoje, o uso dos uniformes do Grupo V -
Branco, no âmbito deste Distrito.

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS

Mar - 001 BONO Especial N° 861/2020 do CPesFN - Curso Especial de Comandos Anfíbios (C-Esp-
ComAnf/2021).

Sistemática de Movimentação e Destaque de militares da MB - Em função da proximidade do
encerramento do exercício financeiro e da obrigatoriedade da implantação, AINDA ESSE ANO, dos
direitos pecuniários referentes às movimentações com ônus, solicita-se às OM celeridade na
implantação em Bilhete de Pagamento (BP) das parcelas devidas (Ajuda de Custo, Indenização de
Transporte de Bagagem, Indenização de Transporte de Passagem e Indenização de Transporte de
Automóvel), a fim de não prejudicar o planejamento orçamentário deste Comando, ao qual cabe o
controle das parcelas supracitadas atinentes à movimentação do pessoal Fuzileiro Naval, de
acordo com a Circular nº 1/2020, da DGPM.

Todas as Ordens de Serviço referentes à movimentação de pessoal deverão ser lançadas no
SISPAG 2, impreterivelmente, até 08DEZ2020 (Bilhete de Pagamento de DEZ), data limite para a
inserção das alterações de pagamento no  sistema  "online",  conforme  calendário  do  quarto
trimestre de 2020, disponibilizado no Sítio da PAPEM, na Intranet.

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

COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Cadastramento e Seleção de candidatos ao Colégio Militar de Brasília (CMB) e Colégio
Militar Dom Pedro II (CMDPII) – 2021 - Este Comando realizará, no período de 05 a 23OUT2020,
o  cadastramento  dos  dependentes  de  militares  de  carreira  da  ativa  ou  reformados  por
invalidez,  nos  termos  do  Estatuto  dos  Militares,  que  desejarem  participar  do  processo
seletivo para preenchimento das vagas no CMB e CMDPII.
   A seleção será realizada de acordo com o preconizado na NORDINAVBRA nº 10-03M, disponível
para  consulta  na  página  deste  Comando  na  intranet.  Cabe  ressaltar  que  a  entrega  da
documentação comprobatória será realizada após o sorteio, de acordo com os subitens 5.7 e 5.8
da referida norma.

O cadastro deverá ser feito na página deste Comando.

Informações complementares poderão ser obtidas junto à Seção de Organização deste Comando,
pelos telefones (61) 3429-1682/ RETELMA 8910-1682 com a 1ºTen (RM2-T) LYGIA HENRIQUE e (61)
3429-1279/ RETELMA 8910-1279 com a 3°SG-QI LILLYAM.

DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

MetroSea 2020 - O artigo "Triggering Cyber-electronic
Attacks  in  Naval  Radar  Systems",  de  autoria  do  1ºTen
WALMOR CRISTINO LEITE JUNIOR, foi aceito para publicação
e será apresentado virtualmente em 05OUT, no 2020 IMEKO
TC-19, International Workshop on Metrology for the Sea

(MetroSea 2020- http://www.metrosea.org/).

   O trabalho é resultado da pesquisa desenvolvida pelo autor, orientada pelo Profº Dr.
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ALAN OLIVEIRA DE SÁ, como Trabalho de Conclusão do Curso de Aperfeiçoamento Avançado em
Segurança da Informação e Comunicações (C-ApA SIC - turma 2019/2020) realizado no Centro de
Instrução Almirante Wandenkolk.

   O MetroSea 2020 é um evento científico organizado por universidades italianas com o
apoio de instituições civis e militares envolvidas em pesquisas sobre metrologia para o mar.

DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA

Nova sistemática do Municiamento (NSM) - Conforme preconizado na Circular nº17/2020, da
DFM, o quarto provisionamento de crédito orçamentário referente à NSM será realizado até
15OUT.  Visando  a  racionalização  e  otimização  dos  recursos  de  alimentação  da  MB,  foi
disponibilizado na página da intranet da DGOM, no caminho: Plano Diretor > Gerência de Metas
Obrigatórias  >  Provisionamento  Nova  Sistemática  do  Municiamento,  um  formulário  para
preenchimento pelas UGR que recebem recursos da NSM. Este deverá ser preenchido até o dia
09OUT,  com  base  na  posição  SIAFI  de  30SET,  e  será  requisito  para  o  provisionamento  do
crédito.

ESCOLA NAVAL

Mar - 002 BONO Especial N° 862/2020 da EN - Avaliação pós-escolar da turma “Almirante SABOIA”.

ESCOLA DE GUERRA NAVAL

Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos (PPGEM)- As inscrições para o processo
seletivo  ao  Programa  de  Pós-Graduação  em  Estudos  Marítimos,  nos  níveis  de  Doutorado  e
Mestrado Profissionais (“stricto sensu”) foram prorrogadas até o dia 15OUT2020. Estão aptos à
inscrição civis e militares da ativa e da reserva. O curso tem início previsto para MAR2021,
com duração de até 2 anos para o Mestrado e de até 4 anos para o Doutorado.

O  Programa  se  estrutura  na  área  de  concentração  “Defesa,  Governança  e  Segurança
Marítimas”, contando com três Linhas de Pesquisa: I – Política e Estratégia Marítimas; II –
Regulação do Uso do Mar, Processo Decisório e Métodos Prospectivos; e III – Política, Gestão
e Logística em Ciência, Tecnologia e Inovação no Ambiente Marítimo.

O edital está disponível na página do PPGEM: https://www.marinha.mil.br/ppgem. Informações
adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (21) 2546-9325/9326, RETELMA 8121-9325/9326, ou
pelo e-mail egn.selecaoppgem@marinha.mil.br.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA

48ª Regata a Vela CIAGA-Virtual - Devido à Pandemia Mundial de COVID-19, a 48ª Regata a
Vela CIAGA será realizada de forma virtual, no período 06 a 08 de outubro, a partir das 19h.
O evento está sendo organizado pela Comissão de Regatas do Ranking Brasil Virtual Regatta,
com o apoio do Clube Naval Charitas e patrocínio do Abrigo do Marinheiro e será realizado por
meio do aplicativo Virtual Regatta–Inshore, utilizado na organização dos principais eventos
de  vela  no  Brasil  e  no  mundo,  sendo  reconhecido  pela  World  Sailing  e  pela  Associação
Brasileira de Veleiros de Oceano.

Os três dias de evento serão transmitidos no canal do Ranking Brasil de Virtual Regatta,
no YouTube. Informações complementares poderão ser obtidas com o CT Marão, por meio do
telefone (21)3505-3207.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA
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Mar  -  003  BONO  Especial  N°  863/2020  da  DCTIM  -
Transferência de Material.

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN) – DIA NACIONAL DO IDOSO – Que tal levar bom ânimo para os
idosos da nossa Família Naval com um bate-papo agradável e delicioso?

Para celebrar o dia do idoso, o Abrigo do Marinheiro promoverá um “café da tarde” e
palestra sobre Autoestima e Terceira Idade.

Esta atividade será promovida pelo AMN em Rio Grande - RS, por meio do google meet, no dia
de hoje (1º de outubro), às 15h, e será conduzida pela voluntária do Departamento VCB Amanda
Gago. Você é nosso convidado! Venha tomar café conosco! Participe gratuitamente, acessando o
link: https://bit.ly/diadoidoso1

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO

Curso Internacional de Operações de Paz de Caráter Naval - O Centro de Operações de Paz de
Caráter Naval (COpPazNav) realizará, no período de 03 a 13NOV2020, O II Curso Internacional
de Operações de Paz de Caráter Naval/United Nations Maritime Task Force Course (UN MTF
Course). O objetivo do curso é disseminar conhecimentos aos Oficiais da MB e de Nações Amigas
acerca dos conceitos e das tarefas que são desenvolvidas por um Staff Officer em uma Missão
de Paz de Caráter Naval. O curso ocorrerá nas dependências do COpPazNav e será constituído de
aulas sobre o Core Pre-deployment Training Materials (CPTM), o Specialised Training Material-
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Maritime Task Force (STM MTF) e o Military Planning Process (MPP), além de um exercício
baseado em cenários, que visa ilustrar a realidade marítima de uma operação de paz de caráter
naval.

As inscrições devem ser solicitadas por meio de mensagem ao CIASC, com informação ao CGCFN
e ao ComOpNav, até 09OUT2020. Requisitos: ser oficial no posto de CT ou superior e ter
concluído o C-EMOI. Os voluntários deverão ter compreensão do idioma inglês para participação
no  curso.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  com  o  CC  (FN)  LEONARDO  GARCIA,  pelo
telefone (021)3386-4512/Retelma: 8129-4512 ou caixa postal leonardo.garcia@marinha.mil.br.

CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA MARITIMA

Exercício  de  Controle  Naval  do  Tráfego  Marítimo
(CNTM)-  COAMAS  2020  -  Este  Centro  participará,
juntamente  com  as  OM  integrantes  da  Organização  de
Controle  Naval  de  Tráfego  Marítimo  (ORGACONTRAM)
brasileira, no período de 05 a 16 OUT, do Exercício de
CNTM COAMAS - 2020, conduzido pelo Coordenador da Área
Marítima do Atlântico Sul (CAMAS). Este exercício tem
como  propósito  contribuir  para  elevar  o  grau  de
adestramento da ORGACONTRAM, da Organização de Direção
Civil de Transporte Marítimo (ORGDCTM) e da Organização
de  Direção  Civil  de  Pesca  (ORGDCP),  em  procedimentos
específicos de CNTM, DCTM e DCP das Marinhas da AMAS,
aplicados em um cenário criado especialmente com essa
finalidade, com a participação do Tráfego Marítimo, real

e  fictício.  O  Exercício  contará  com  a  participação  das  Marinhas  da  Argentina,  Brasil,
Paraguai, Uruguai e do CAMAS.

BONO Geral Nº 860/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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