
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS

Nº 811 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021

GERAL

COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

Mar - 001 BONO Especial N° 812/2021 do CGCFN - Dia do Profissional de Educação Física.

COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

Mar - 002 BONO Especial N° 813/2021 - Com4DN - Proc esso seletivo para o Colégio Militar

de Belém (CMBel) e o Colégio Tenente Rêgo Barros (C TRB).

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA

Associação abrigo do Marinheiro (AMN) -  Golpe de

venda de seguros  - Chegou ao conhecimento da AMN, que

alguns  segurados  têm  sido  abordados,  via  contato

telefônico,  por  pessoas  tratando  sobre  seguros  de

vida (atualização de seguros existentes) contratado s

junto a esta Associação, se passando por funcionári os

de  outras  instituições,  que  na  realidade  são

estranhas ao Abrigo do Marinheiro.

Com o objetivo de alertar nossos segurados e seus

familiares  quanto  à  possibilidade  de  aplicação  de

golpe de venda de seguros (fraude), participa-se qu e

funcionários  da  AMN  /  SASM  ou  de  todas  as  suas

empresas  parceiras  NÃO  realizam  contato  telefônico

diretamente  com  seus  segurados  para  atualizar

cadastro, comercializar produtos ou confirmar dados , principalmente números de documentos

e dados bancários.

Havendo necessidade, o titular poderá entrar em con tato com a central de atendimentos

da  corretora  MAPMA  pelo  telefone  (21)  2102-1312  –  o pção  2  ou  via  e-mail

segurovida@mapma.com.br.

A  AMN  também  disponibiliza  aos  segurados  o  canal  “f aleconosco”  disponível  na  sua

página,  no  endereço  www.abrigo.org.br,  por  meio  do  qual  todos  os  segurados  receberão

resposta formal da corretora MAPMA.
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Mar - 003 BONO Especial N° 814/2021 da DCTIM - Tran sferência de Material.

Editar BONO http://portal.intranet.mb/wps/myportal/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xP...
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SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA

Identidade Digital  - Os dependentes, pensionistas e marítimos que pos suem a carteira

de  identidade  em  policarbonato  (modelo  novo  com  chi p)  já  podem  acessar  o  documento

digital através do aplicativo ID Digital Marinha.

Para sua instalação, basta realizar o “download” gr atuito na loja de aplicativos Play

Store (Android) ou App Store (IOS). Em caso de dúvi das, as instruções estão disponíveis

no site do SIM no endereço https://www.marinha.mil. br/sim/id_digital, pelo telefone (21)

2104-6500 ou pelo e-mail sim.app@marinha.mil.br.

BONO Geral Nº 811/2021.

Visite a página www.marinha.mil.br, onde poderão se r conhecidas as atividades

desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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