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GERAL

ESTADO-MAIOR DA ARMADA

Organograma da MB – Participo que o Organograma da MB foi atualizado, de acordo com os
seguintes atos:

a) Portaria nº 36/MB/2021, que cria o Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do
Amazonas (GrEOpRibAM), subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas(ComFlotAM);

b) Portaria nº 37/MB/2021, que cria o Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do
Norte  (GrEOpRibN),  subordinado  ao  Comando  do  Grupamento  de  Patrulha  Naval  do  Norte
(ComGptPatNavN); e

c) Ordem do Dia nº 3/2021, do Comandante de Operações Navais, que ativa o Batalhão de
Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (BtlDefNBQR), subordinado ao Comando da
Tropa de Reforço(ComTrRef).

O novo organograma encontra-se disponível para consulta na INTRANET, na página do EMA,
campo DOWNLOADS (link - http://www.ema.mb).

DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO

“Poder Marítimo: O Rumo do Desenvolvimento do Brasil”
– Você conhece a Organização Marítima Internacional? -
Há setenta e três anos, em 17 de março de 1948, foi
criada a Organização Marítima Internacional, a IMO.

Agência  Especializada  da  Organização  das  Nações
Unidas, ela tem como propósito principal elaborar Normas
internacionais sobre diversos assuntos relacionados ao
transporte marítimo.

Ao longo destes anos, a IMO tem crescido, se adaptado
às novas tecnologias, aumentando seu número de membros e incrementando a produção de novas
Normas.

Como a maioria de nosso comércio exterior utiliza este meio de transporte, a participação
efetiva do Brasil na elaboração destas Normas tem sido uma preocupação constante.

A fim de contribuir para tal, a MB mantém uma estrutura permanente, chefiada pelo EMA, da
qual fazem parte a DGN e a DPC.

Esta  estrutura  tem  como  propósito  permitir  que  os  diversos  segmentos  da  economia
brasileira, que de alguma forma dependam do transporte marítimo, tenham os seus interesses
devidamente representados na IMO.

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA

Implantação do Uniforme Cinza para CB - Em complemento à nota desta Diretoria, publicada
no BONO GERAL nº 16, de 07 de janeiro de 2021, participa-se que a distribuição do Uniforme
Cinza para os CB servindo na área do Com1ºDN será iniciada em 22MAR. O início do uso do

BONO do Dia http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/hY7BCoJA...

1 of 5 17/03/2021 10:25



uniforme ocorrerá conforme orientações do Comando do 1º Distrito Naval.
Informações detalhadas sobre a operacionalização dos fornecimentos serão disseminadas pelo
Centro de Controle de Inventário da Marinha (CCIM) às Organizações Militares, por meio de
mensagem.
Oportunamente, serão divulgadas novas orientações acerca dos fornecimentos aos demais DN, com
previsão de início em JUL/2021.
Dúvidas e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Divisão de Fardamento do CCIM,
pelo telefone (21) 2101-0540 e RETELMA 8127-1540.

DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA MARINHA

Nova sistemática do Municiamento (NSM) - Conforme preconizado na Circular nº 10/2021, da
DFM,  os  provisionamentos  de  créditos  orçamentários  referentes  à  NSM  são  realizados
trimestralmente, visando atender as demandas de aquisição de gêneros extra-MB das OM dotadas
de rancho para o respectivo período.

Uma vez que se tratam de despesas obrigatórias, existe a disponibilidade de créditos desde
o início do exercício, assegurando-se o cronograma estipulado pela Circular em lide.

Dessa  forma,  deve-se  limitar  os  empenhos  a  liquidar,  em  especial  por  ocasião  do
encerramento  do  exercício,  àquelas  entregas  necessárias  até  a  data  do  provisionamento
seguinte. Eventuais créditos remanescentes podem ser colocados à disposição da Gerência de
Metas, sem qualquer tipo de prejuízo para a OM.

Não obstante, esta DE tem observado a manutenção de elevados montantes inscritos na conta
de Restos a Pagar Não Processados (RPNP) a liquidar, o que representa risco de cancelamentos
e consequente perda de recursos para a MB.

Em caso de inadimplemento por parte dos fornecedores contratados, orienta-se a abertura de
procedimento administrativo para apuração.

Em face do exposto, solicita-se às OM que ainda possuem saldos na referida conta um
controle positivo sobre as entregas que ainda permanecem pendentes, e tempestiva liquidação
daquelas já realizadas.

Vale  ressaltar  que  os  saldos  de  RPNP  e  empenhos  a  liquidar  são  tratados  como
disponibilidades e deduzidos no cálculo dos provisionamentos vindouros.

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO

Mar - 055 BONO Especial N° 288/2021 do CIAA - Instruções para o Curso de Assessoria em Estado-
Maior para Suboficiais (C-ASEMSO) Turma 1/2021.

Mar - 056 BONO Especial N° 289/2021 do CIAA - Cursos Expeditos Presenciais.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

Lista de Indicativos - Em cumprimento às Portarias nº 267/MB de 1ºSET2020, nº 36/MB de
24FEV2021 e nº 37/MB de 24FEV2021, que criam, respectivamente, a Agência Fluvial de Sinop
(AgSinop), o Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do Amazonas (GrEOpRibAM) e o Grupo
de  Embarcações  de  Operações  Ribeirinhas  do  Norte  (GrEOpRibN),  considerar,  a  partir  da
presente data, atribuídos e ativados os seguintes Indicativos Navais Temporários:

a) "NIAGSI", ao Núcleo de Implantação da Agência Fluvial de Sinop (AgSinop), que será
apoiada pela Agência do Correio Eletrônico "CFCUIA";

b) "NIGEAM", ao Núcleo de Implantação do Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do
Amazonas (NI-GrEOpRibAM), que será apoiada pela Agência do Correio Eletrônico "FLTAMZ"; e

BONO do Dia http://portal.intranet.mb/wps/portal/!ut/p/z1/hY7BCoJA...

2 of 5 17/03/2021 10:25



c) "NIGENO", ao Núcleo de Implantação do Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do
Norte (NI-GrEOpRibN), que será apoiada pela Agência do Correio Eletrônico "GPNORT".

A versão atualizada da Lista encontra-se disponível na página da DCTIM na Intranet.

Lista de Indicativos - Atribuído, na presente data, o Indicativo Naval Coletivo Especial
"TDOREL", referente a "Todas as Organizações  Responsáveis  pela  Execução  Local  (OREL)  de
Concursos Públicos coordenados pelo SSPM".

As  OM  integrantes  desse  Indicativo  encontram-se  na  "Lista  de  Indicativos  Coletivos
Especiais", disponível na página da DCTIM na Intranet.

Golpe de Clonagem do WhatsApp - Criminosos continuam
a se passar por representantes do SUS (Sistema Único de
Saúde)  ou  do  Ministério  da  Saúde  em  tentativas  de
aplicar o golpe de clonagem do WhatsApp. O objetivo é
obter o controle das contas no mensageiro, para pedir
dinheiro aos contatos enquanto o usuário não detecta a
fraude.

A isca é uma pesquisa sobre prevenção e sintomas de
COVID-19. O contato é feito pelo telefone onde são feitas perguntas relacionadas ao regime de
trabalho, sobre a situação empregatícia do contato, região onde mora e eventuais sintomas da
doença ou contato com contaminados pelo novo coronavírus.

É realmente assim que age o Ministério da Saúde, sem pedidos relacionados a dados pessoais
como nome completo, CPF ou até mesmo endereço. No golpe, durante as perguntas, o golpista
está ativando o WhatsApp em outro aparelho e o pedido de confirmação de um código para a
suposta validação do atendimento é, na realidade, o conjunto de dígitos que dará acesso ao
próprio mensageiro. Caso o código seja informado, o WhatsApp deixa de funcionar no celular da
vítima e é ativado no aparelho dos golpistas.

A recomendação é nunca passar códigos de verificação que cheguem por WhatsApp, SMS ou
outros meios. Além disso, outra dica importante é ativar a autenticação em duas etapas na
conta do aplicativo, de forma que, mesmo de posse do código de verificação, os golpistas
ainda precisariam de uma segunda senha para acessá-lo.

Seja o elo mais forte da Segurança da Informação!

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Edição nº 943 do “NoMar” - Está disponível, na página da Marinha na Internet, a Edição
nº943 do “NoMar”, que traz como destaque a Comissão “Aspirantex 2021”. A revista, que passou
a ter um novo conceito e tornou-se bimestral, traz reportagens especiais, incluindo as ações
no enfrentamento à Covid-19, notícias da Marinha, entrevista, entre outros. Além disso, esta
edição inicia uma série de artigos alusivos aos 200 anos da Independência do Brasil.

Para  visualização  e  download  na  internet:  https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules
/nomar-943/book.html
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Abrigo  do  Marinheiro  (AMN)  –  Promoção  do  AMN  para  os
Associados da Ativa da MB – O Abrigo do Marinheiro informa ao
público da ativa a oferta de calendários exclusivos, com datas
de  referência  para  a  Marinha  do  Brasil  e  com  planejamentos
mensais para suporte às atividades.

Um exemplar poderá ser retirado no Departamento Regional do
AMN mais próximo de você.

Na ocasião, será possível ainda sanar dúvidas a respeito dos
Projetos Sociais voltados a sua região com a Assistente Social
de cada localidade.
Juntos Podemos Mais!

DSS – 1º Distrito Naval – (21) 2104-5423 
DRAMN-RJ - ARES Casa do Marinheiro - (21) 2584-2400
DRAMN-RJ - ARES São Gonçalo - (21) 3707-0586
DRAMN-SPA (22) 2621-4127 | (22) 2621-4360
DRAMN-SA (71) 3408-2419
DRAMN-NA (84) 2030-5733
DRAMN-BE (91) 99135-5476
DRAMN-RG (53) 3233-6112
DRAMN-LA (67) 3234 -1072
DRAMN-BSB (61) 3429-1205
DRAMN-SP (11) 5080-4781
DRAMN-MA (92) 3618-1563

CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO

Iniciativa de Cooperação com o Peace Operations Training Institute (POTI) - Participo que,
no  corrente  mês,  o  POTI  incluiu  em  seu  portfólio  o  Curso  de  Direito  Internacional  dos
Conflitos Armados (DICA), traduzido para a língua portuguesa.
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O referido trabalho foi conduzido por militares do
CIASC, sob coordenação do Centro de Operações de Paz de
Caráter Naval.

Tal  feito  contribuirá  para  o  incremento  das
instruções afetas às Operações de Paz, particularmente
nos  Estados  pertencentes  à  Comunidade  dos  Países  de
Língua Portuguesa (CPLP).

O Curso pode ser acessado na página do POTI, por meio
do  seguinte  endereço  eletrônico:
https://www.peaceopstraining.org/programs/ntcelp/latin-
america/npotc/.

Ato contínuo, o aluno deverá realizar um cadastro e
inserir o seguinte código de elegibilidade: “COpPazNav”.

Dessa forma poderá ter acesso ao conteúdo deste e de outros cursos online de forma
gratuita.

Curso Internacional de Operações de Paz Ribeirinhas –
BONO Nº 255 DE 09 DE MARÇO DE 2021 do CIASC, participo
que  foram  prorrogadas  as  inscrições  para  o  I  Curso
Internacional  de  Operações  de  Paz  Ribeirinhas/United
Nations Military Riverine Units (UN MRU Course).

As inscrições, contendo posto, nome completo, número
de  telefone  celular  e  e-mail,  devem  ser  enviadas  ao
CIASC, com informação ao CGCFN, ao CPesFN e ao ComOpNav,
até 23MAR2021.

Paticipo, ainda, que foi retirado o requisito de conclusão do C-EMOI, por parte dos
Capitães-Tenentes, para a efetivação da matrícula no referido curso.

BONO Geral Nº 287/2021.
Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão ser conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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