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MARINHA DO BRASIL 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA 

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS 
Nº 610 DE 28 DE AGOSTO DE 2013 

 
GERAL 

 
 
 
COMANDANTE DA MARINHA  
Mar 061 - Transmissão de Cargo - Convido membros do  Almirantado, Almirantes 
da área Rio e Titulares de OM subordinadas à DGMM, para a Cerimônia de 
Transmissão do Cargo de Diretor-Geral do Material d a Marinha, dia 30AGO2013, 
às 10h30, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro -  Auditório do Edifício 11. 
Uniforme 4.3. Assume o Almirante-de-Esquadra LUIZ G UILHERME SÁ DE GUSMÃO. 
 
ESTADO-MAIOR DA ARMADA  

Atualização do Organograma da MB – Participo que o Organograma da MB foi 
atualizado em 16AGO2013, de acordo com as Portarias  nº 417/MB, de 30JUL2013, 
e nº 68/ComOpNav, de 13AGO2013, que contemplam a in corporação à Armada do 
Aviso-Hidroceanográfico Fluvial (AvHoFlu) “RIO NEGR O” e sua transferência de 
subordinação ao Comando da Flotilha do Amazonas (Co mFlotAM), respectivamente. 
O Organograma atualizado encontra-se disponível par a consulta na Intranet, na 
página do EMA, campo DOWNLOADS link – 
( http://www.ema.mb/html/downloads.html ). 
 
DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO  
Mar 062 - BONO Especial Nº 611/2013 da DHN – Curso de Pós-Graduaçâo para 
2014.  
 
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS  

Convida os profissionais da área de saúde do 1º DN e demais interessados 
para assistirem a palestra “DISBIOSE”, que será pro ferida pela Nutricionista 
NARA LÚCIA ANDRADE LOPES – Membro do Comitê de Nutr ição da Sociedade 
Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral  e  Esp ecialista em Terapia 
Nutricional Enteral e Parenteral pela Sociedade Bra sileira de Nutrição 
Parenteral e Enteral, no Auditório Almirante Eimar Delly de Araújo – 14° 
andar, dia 30AGO2013 às 11h.  A conferência em paut a será transmitida pelo 
sistema “on-line” às Organizações Militares de Saúd e do 1º DN e as demais dos 
Distritos Navais.  Os interessados ao acesso deverã o enviar confirmação para 
a caixa hnmd-centro.de.estudos (Lotus Notes). Unifo rme: 4.5  
 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA  

Intenção de Registro de Preços (IRP) – Divulgo a in tenção deste Instituto 
- IRP Nº 720301/00002/2013, quanto à abertura de Pr ocesso Licitatório, na 
modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preço s, para eventual aquisição 
de suprimentos de informática. Em face do exposto, consulto a possibilidade 
das OM interessadas em participar do presente certa me, manifestarem o 
interesse, via Comprasnet, até o dia 30AGO2013. A O M indicará um militar e os 
contatos necessários para garantir a execução do ob jeto, assim como o 
quantitativo a ser registrado referente aos itens q ue tenha interesse no 
referido Processo Licitatório. As OM que manifestar em interesse em participar 
no Comprasnet deverão encaminhar a esta “OM”, em PD F, para a caixa postal 
ipqm-3413 até 30AGO2013, o Termo de Referência, con tendo a descrição 
detalhada dos itens, sem indicação de marca, a pesq uisa de preços, 
acompanhada de três orçamentos e a estimativa de co nsumo. 
 
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA  

XIV Simpósio de Perícias Médicas da Marinha – O eve nto comemorativo ao 
155º Aniversário da Primeira Junta de Saúde da Mari nha será realizado neste 



(Continuação do BONO Nº 610/2013 da DCTIM.......... .........................) 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = 

- 2 de 3 - 

Centro de Perícias, nos dias 12 e 13SET2013, das 08  às 12h, tendo como 
principal propósito a discussão de temas relevantes  de interesse da Medicina 
Legal e Perícia Médica. Os interessados poderão se inscrever diretamente no 
sítio do CPMM, na Intranet, no link do XIV Simpósio , ou enviando mensagem ao 
CPMM, por intermédio de suas Organizações Militares , até 09SET2013, 
informando posto, corpo/quadro e nome. Caso compare çam com veículo próprio, 
solicita-se informar modelo e placa. Em virtude do restrito número de lugares 
no Auditório o número de inscrições será limitado. Uniforme: 4.5, Informações 
adicionais poderão ser obtidas com a CC(CD) PATRÍCI A ARAGÃO, pelo telefone 
(21)2253-0420, Ramal 4235 ou RETELMA 8160-4235. 
 
CENTRO DE GUERRA ELETRÔNICA DA MARINHA  

Nos dias 20 e 21AGO2013, o Centro de Guerra Eletrôn ica da Marinha 
conduziu, no auditório do Centro de Adestramento Al mirante Marques de Leão, a 
Primeira Conferência de Guerra Eletrônica da Marinh a, I CGEM, com o tema 
“IMINT-Geointeligência aplicada na Amazônia Azul.” O evento foi transmito 
pela Tv Marinha na Web e obteve 917 acessos. É inte nção realizar a II CGEM, 
em AGO2014, em princípio, com o tema "COMINT em ati vidades de ISTAR 
(intelligence, surveillance, target acquisition, an d reconnaissance)". A fim 
de obter informações que permitam aprimorar procedi mentos para a próxima 
conferência, solicita-se a todos que acompanharam a  I CGEM via Web que 
preencham a pesquisa de opinião disponibilizada em 
( http://www.cgem.mb/cgem_intranet/icgem/ ). 
 
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA  

Curso de Administração de Correio Eletrônico Lotus Notes - No período de 
24 a 27SET2013 ocorrerá o Curso de Administração de  Correio Eletrônico Lotus 
Notes no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, sob a coordenação técnica 
do CTIM. Seguem abaixo as seguintes orientações par a os candidatos 
interessados:  
Público alvo: Militares e Servidores Civis dos CLTI  e das OM que, 
preferencialmente, sejam administradores do servido r de correio eletrônico; 
As inscrições poderão ser feitas até 13SET2013 por correio eletrônico 
endereçado para a caixa postal ctim-122, mencionand o no campo assunto: “Curso 
Lotus Notes” e no texto: Nome completo, destacando nome de guerra, NIP, 
posto, graduação, corpo, quadro, função exercida na  área de TI e caixa postal 
funcional; 

Será enviada uma mensagem pelo CTIM confirmando as inscrições efetivadas 
até 18SET2013 (a simples solicitação de inscrição n ão garante a matrícula);  

As solicitações não confirmadas por MSG até a data prevista da matrícula 
serão desconsideradas; 

Solicita-se às OM que repassem ao CIAW as etapas de  municiamento dos 
militares que forem efetivamente matriculados no cu rso; e 
Informações para os alunos (rotina, uniforme, horár ios das lanchas etc) 
poderão ser acessadas no link (http://www.ciaw.mb).  Ressalta-se que o CIAW 
não dispõe de alojamentos e que o horário da lancha  para embarque dos alunos 
no primeiro dia de curso é 08:45. 
 
 

SEDE 
 
 
 

CASA DO MARINHEIRO 
Cine Amazônia Azul - A partir do dia 07SET2013 (sáb ado), o Cine Amazônia 

Azul da Casa do Marinheiro sofrerá alterações nos h orários de exibição de 
filmes nos finais de semana, devido à realização do  Curso de Teologia do 
Serviço de Assistência Religiosa da Marinha (SARM).  A sessão de filmes 
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iniciada às 10h, aos sábados, passará a ser exibida  às 12h, seguida da sessão 
das 15h. Aos domingos não haverá alteração, permane cendo uma sessão às 10h e 
outra às 14h. 

Informações adicionais poderão ser obtidas na Secre taria Social pelo 
telefone (21) 2584-2282 e 8127-1987 (RETELMA). 

 
Agenda 2014 – O Departamento Regional do Abrigo do Marinheiro no Rio de 

Janeiro (DRAMN-RJ) participa à Família Naval que a partir de 17SET, estarão 
abertas as agendas de locação das instalações da Ca sa do Marinheiro e ARES-SG 
para o ano de 2014. Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria 
Social pelos telefones 2584-2282 e 8127-2987 (RETEL MA). 

Praças e Servidores Civis assemelhados da Marinha d o Brasil, que ainda 
não são associados, associem-se já e desfrutem de m omentos agradáveis com 
total segurança nas dependências da Casa do Marinhe iro. Solicita-se aos 
Titulares de OM que deem ampla divulgação. 

 
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA (SASM) 

Abrigo do Marinheiro (AMN) – Carteira de Assistênci a Médica e Hospitalar 
para o Pessoal da Marinha do Brasil (CAMHPMB) - Pla nos de Saúde da Unimed-Rio 
– PROGRAMA GESTAÇÃO SAUDÁVEL – A Unimed-Rio solicit ou divulgar que estão 
abertas inscrições para o Programa Gestação Saudáve l a todas beneficiárias 
gestantes que possuem planos de saúde oferecidos po r meio do seu contrato do 
AMN. 

Além de ser um programa completamente gratuito, as gestantes 
participantes recebem informações de qualidade e su porte emocional, que 
incluem: 
- Atendimento psicológico para esclarecer aspectos psicossociais da gestação, 
parto, pós-parto, amamentação e relação mãe-bebê; 
- Orientação nutricional sobre a alimentação nestas  novas fases da mulher; 
- Esclarecimentos sobre imunizações; e 
- Informações sobre saúde bucal na gravidez com den tistas. 

As interessadas em participar do programa poderão o bter outros 
esclarecimentos e mesmo se inscrever por meio do te lefone (21)3139-7577 (Enf. 
Juliana Martins) ou via o e-mail paravivermelhor@un imedrio.com.br . 

A programação da Unimed-Rio contempla encontros por  grupo, conforme as 
datas e locais abaixo, de acordo com a comodidade d as gestantes já inscritas 
(ou a se inscrever): 
- BARRA LIFE - Grupo 77 – Av. Armando Lombardi nº 1 .000 – Sala 324 – 08h30 
até 12h30(sábados) – 14SET, 21SET, 28SET e 05OUT(pa rticipação dos maridos). 
- BARRA LIFE - Grupo 78 – Av. Armando Lombardi nº 1 .000 – sala 324 – 08h30 
até 12h30(sábados) – 19OUT, 26OUT, 09NOV e 30NOV(pa rticipação dos maridos). 

Às participantes serão distribuídos brindes e terão  direito a uma visita 
domiciliar de uma enfermeira entre os 15 primeiros dias de nascido do bebê. 
Lembrando que a gestante pode realizar a reposição dos encontros caso 
necessite se ausentar em alguma dessas datas. 

Solicita-se ampla divulgação, inclusive aos militar es e servidores civis 
inativos e respectivos pensionistas. 
 
 
 
 
BONO GERAL Nº 610/2013.  
Visite a página da Marinha na Internet – ( www.mar.mil.br ) onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 
 


