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GERAL

COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS

Mar - 011 BONO Especial N° 874/2020 do ComOpNav - Processo Seletivo para a 1a Campanha
Secondment-2020 (DPO).

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

Dia dos Veteranos – Será realizada, no dia 8OUT2020,
às 10h00, na Casa do Marinheiro, a cerimônia alusiva ao
Dia dos Veteranos.

Em  virtude  da  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),  e  seguirá  os

protocolos estabelecidos para a prevenção à propagação do novo coronavírus.

Esclarecimento adicionais podem ser obtidos pelos telefones (21) 2104-6321 2104-6087.

DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA

Palestra “PROGRAMA FRAGATAS CLASSE TAMANDARÉ”– No próximo dia 07OUT2020, a partir das 16h,
o  Clube  Naval,  em  parceria  com  a  Diretoria-Geral  do  Material  da  Marinha,  promoverá  a  
palestra on-line: “PROGRAMA FRAGATAS CLASSE TAMANDARÉ”, a ser ministrada pelo Diretor-Geral
do Material da Marinha, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes.

A palestra abordará os principais marcos do Programa e a evolução de suas etapas, desde a
concepção até a entrega das Fragatas, além dos consequentes benefícios para a Base Industrial
de Defesa, como a transferência de tecnologia e a geração de empregos.

O  evento  será  transmitido  ao  vivo  pelo  canal  do  YouTube  do  Clube  Naval  Sede
Social: https://youtu.be/a_jQRreyhw4 ou através do link: www.clubenaval.org.br.

DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA

Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE-DSAM) – O PLACAPE-DSAM, horizonte de planejamento
de 2020 a 2027, das áreas de conhecimento de responsabilidade desta OMOT, foi aprovado pela
DGMM e encontra-se disponível na página desta Diretoria, no caminho: Uso Geral/OMOT/PLACAPE.
Ressalta-se que o referido plano servirá de base para a elaboração dos Programas de Cursos e
Estágios definidos no EMA-431 (3ª Rev. - Mod. 1), os quais contemplarão os eventos aprovados
e que efetivamente serão realizados.

DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Mar - 012 BONO Especial N° 875/2020 da DPMM - Prorrogação de Tempo de Serviço para Praças até
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a Estabilidade.

Mar - 013 BONO Especial N° 876/2020 da DPMM - Prorrogação de Tempo de Serviço para Praças.

Mapa de Indicação para Comissão Permanente no Exterior (CPE) e Viagem ao Estrangeiro (VE)
para Praças – Relembra-se que, de acordo com o previsto na subalínea II da alínea a e na
subalínea I da alínea k do inciso 2.3.1 da DGPM-310 (4ªRev.MOD2), as OM deverão informar à(s)
Praça(s)  merecedora(s)  de  indicação  para  a  seleção  de  praça  para  (CPE)  e  (VE),  por
intermédio, “exclusivamente”, do sistema MAPA_CPE_VE, que pode ser acessado a partir do link
“Sistemas”, opção “SisPeS”, do menu principal da página da DPMM (http://www.dpmm.mb).
   Os  dados  das  Praças  merecedoras  de  indicação  já  podem  ser  inseridos  no  Sistema
MAPA_CPE_VE. Ressalta-se que, a fim de evitar prejuízo à carreira da(s) Praça(s), os dados
deverão ser informados, “impreterivelmente”, até 15 de outubro, razão pela qual não será
possível inserir dados após essa data.
   O envio dos dados pelo Sistema WEB somente estará finalizado após a análise, aprovação e
encaminhamento à DPMM pelo usuário com perfil Aprovador.

CENTRO DE CONTROLE INTERNO DA MARINHA

Mar - 014 Plano de Capacitação de Pessoal (PLACAPE) – O Centro de Controle Interno da
Marinha  (CCIMAR)  disponibilizou,  em  sua  página  na  Intranet  (www.ccimar.mb),  o  PLACAPE,
relativo ao período de 2021 a 2027, na área do conhecimento de Auditoria, que poderá ser
acessado no menu Publicações – PLACAPE. Ressalta-se que o PLACAPE constitui ferramenta de
subsídio à elaboração dos diferentes Programas de Cursos e Estágios, definidos no EMA-431 (3ª
Revisão – Mod.1).

Alterações ao referido Plano poderão ser subsidiadas em 2021, de acordo com as orientações
contidas no Capítulo 7, da DGPM-305 (4ª Revisão – Mod. 5).

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo do Marinheiro (AMN) – APERTE O PLAY – Em comemoracã̧o ao aniversário de 101 anos do
Abrigo do Marinheiro e o dia das crianças, será transmitida no canal do AMN, no you tube, uma
live que contará com muita música, jogos interativos, tours culturais e diversos prêmios.

Além do som da Banda Melim, que conquistou crianças, até os mais experientes, nossa festa
contará com sorteios de um Playstation 4, bicicleta, hoverboard, brinquedos diversos, bolsas
de estudo em inglês no Cultura Inglesa e um super PC Gamer.

Falando  em  Games,  a  live  trará  uma  roda  de  conversa  com  o  atleta  de  esportes
eletron̂icos Felipe “brTT” Gonçalves, atirador da Pain Gaming, neto e sobrinho de militares da
Marinha do Brasil; o Sérvulo Júnior, mais conhecido como Sheviii2k, streamer, youtuber e
atleta  profissional  de  games.  O  evento  contará  com  o  streamer  de  jogos  variados
Vinicius “ATT” Leon e demais streamers e gamers no momento de gameplay com o jogo “Among Us”
que realizaremos durante a transmissão.

Em poucos dias será iniciada a inscrição para os sorteios. Divulgue e cruze os dedos. Não
deixe de levar essa informação aos seus filhos, sobrinhos e netos.
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BONO Geral Nº 873/2020.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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