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

BOLETIM DE ORDENS E NOTÍCIAS 
Nº 741 DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 

 
GERAL 

 
 
 
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS 

7º Exercício de Guerra Cibernética da Marinha do Br asil - De 15 a 
25OUT2013 será realizado o 7º Exercício de Guerra C ibernética da Marinha do 
Brasil. Estarão participando desse exercício 31 OM de todos os setores da MB. 

Esses exercícios vêm sendo realizados de forma pion eira pela MB desde 
2010.  

O exercício terá como propósitos principais: increm entar a mentalidade de 
segurança das informações digitais da MB, exercitar  a nova doutrina de Guerra 
Cibernética (EMA-416 Vol. II Manual de Guerra Ciber nética), e contribuir, 
também, para o aprimoramento contínuo das medidas d e defesa cibernética 
adotadas no dia a dia e por ocasião de Grandes Even tos. 
 
COMANDO DO 9° DISTRITO NAVAL  

Hotel de Trânsito - Em função da grande procura, pa rticipo que não há 
vagas disponíveis para reservas no Hotel de Trânsit o da Marinha em Manaus 
durante os períodos de 11 a 18OUT2013, de 28 a 31OU T2013 e de 01 a 20DEZ2013. 
A lista de hotéis conveniados com o Com9ºDN encontr a-se disponível no sítio 
http://www.com9dn.mb/files/hotel_de_transito/hoteis _conveniados.pdf . 
 
DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA  

Mapa de Indicação para Comissão Permanente no Exter ior (CPE) e Viagem ao 
Estrangeiro (VE) – Relembra-se às OM que os mapas d e Indicação para Comissão 
Permanente no Exterior (CPE) e Viagem ao Estrangeir o (VE) deverão ser 
encaminhados a esta Diretoria Especializada (DE) at é 15 de outubro. Os mesmos 
deverão ser enviados exclusivamente por meio do sis tema de encaminhamento dos 
mapas, via WEB, na INTRANET. 

O envio dos dados pelo Sistema WEB somente estará f inalizado após a 
análise, aprovação e encaminhamento à DPMM pelo usu ário com perfil Aprovador. 
 
DIRETORIA DE FINANÇAS DA MARINHA  

SISTEMA SIAPE- OBRIGATORIEDADE DE USO DE CERTIFICAÇ ÃO DIGITAL - 
OPERADORES CIVIS DO SIAPE - Conforme divulgado por meio do COMUNICA Nº 
553743, de 05JUN2013 e do COMUNICA SIAPE Nº 553917,  de 01OUT2013, o acesso ao 
SISTEMA INTEGRADO de ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (SIAPE) passará a ser 
realizado, exclusivamente, por meio da utilização d o Certificado Digital 
Padrão ICP-BRASIL. Ressalta-se que, a partir do mês  de OUT2013, o operador já 
convocado pelo SERPRO, que não tenha obtido o Certi ficado Digital, deverá 
entrar em contato com o aquele Serviço, através dos  telefones abaixo: 
RIO DE JANEIRO - 0800-728-2323 
RIO BRANCO     - (68)3224-0734 
MACEIÓ         - (82)3221-8042/8204 
FORTALEZA      - (85)4008-2896/2834/2923 
GOIÂNIA        - (62)3223-4088 
CAMPO GRANDE   - (67) 3325-9155/9166    

Dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do telefo ne (21)2104-5792, 
RETELMA 8110-3484 ou caixa postal dfm-455/finans/Ma r. Contato: SC ELIZABETE. 
 
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE ALEXANDRINO  
Mar 033 - BONO Especial Nº 742/2013 do CIAA - Curso  Especial de Habilitação 
para Promoção a Sargento 2014.  
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA MARINHA   
Abrigo do Marinheiro (AMN) - Carteira de Assistênci a Médica e Hospitalar 

para o Pessoal da Marinha do Brasil (CAMHPMB) - Em complemento às notas 
publicadas nos BONO n° 662 e 691, de 16 e 27SET2013 , respectivamente, o AMN 
participa que recebeu novo Comunicado da Unimed-Rio , com informações 
adicionais sobre a rede de prestadores de serviços de imagem e análises 
clínicas, a seguir discriminada: 
CDPI – O atendimento foi ampliado para a unidade da  Tijuca e, para o contrato 
do AMN, as demais unidades do CDPI continuam atende ndo a todos os planos; 
Clinapa – Novo prestador, na Vila da Penha, que ate nderá a todos os planos. A 
clínica realiza ultrassonografias e exames cardioló gicos (Ecodoppler Fetal 
com mapeamento de fluxo a cores, Ecocardiograma Tra nstorácico, Holter, Mapa e 
Teste Ergométrico); e 
Clínica Radiológica Vila Isabel – Novo prestador qu e passa a atender a todos 
os planos. A clínica realiza exames de Ultrassonogr afia Simples e RX Simples. 

A Unimed-Rio disponibiliza ainda a seus clientes di versos outros 
prestadores de serviços de imagem e laboratórios, c ujas opções podem ser 
consultadas no sítio ( www.unimedrio.com.br ) na opção “Guia Médico”. 

Solicita-se ampla divulgação, inclusive aos militar es e servidores civis 
inativos e respectivos pensionistas.  
 
DIRETORIA DO PESSOAL CIVIL DA MARINHA  

Solenidade alusiva ao Dia do Servidor Público – Par ticipo que a cerimônia 
principal, com entrega dos Prêmios “Medalha-Prêmio de Ouro (MPO)”, “Mestre 
Antônio da Silva (MAS)” e “Mérito Funcional (MF)” d a área do Com7ºDN, será 
realizada em Brasília-DF, no dia 30OUT2013, às 11h.  O evento será presidido 
pelo Comandante da Marinha. 

Sugere-se às OM onde lotam servidores civis, a real ização de cerimônias 
internas no dia 30OUT2013, com leitura da Ordem do Dia do DPCvM e da Mensagem 
do CM (nesta sequência), e entrega do Prêmio “Mérit o Funcional”. 
 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MARINHA 

Lista de Indicativos – Foram atribuídos os seguinte s indicativos navais: 
ALFA – Indicativos Navais Coletivos Especiais: 
UNO - TODODS a todos os Órgãos de Direção Setorial:  ComOpNav, DGN, SecCTM,  
DGPM, CGCFN, SGM e DGMM; e 
DOIS – OMADCM a todos os Órgãos de Assistência Dire ta e Imediata, Órgão 
Colegiado, Órgão Autônomo e Entidades Vinculadas ao  CM: GCM, PEM, SECIRM, 
CCSM, CIM, CCIMAR, CPO, TM, EMGEPRON e AMAZUL; e 
 
BRAVO – Em cumprimento ao Decreto nº 8.100, de 04SE T2013, publicado no DOU nº 
172, de 05SET2013, que altera a denominação da Secr etaria de Acompanhamento e 
Estudos Institucionais (SAEI) para Secretaria de Ac ompanhamento e Articulação 
Institucional (SAAI), considerar a partir da presen te data, as seguintes 
alterações: 
UNO - Fica extinto o Indicativo Naval "SAEIPR", ref erente à Secretaria de 
Acompanhamento e Estudos Institucionais do Gabinete  de Segurança 
Institucional da Presidência da República (SAEI); e  
DOIS - Foi atribuído o Indicativo Naval "SAAIPR", r eferente à Secretaria de 
Acompanhamento e Articulação Institucional do Gabin ete de Segurança 
Institucional da Presidência da República (SAAI). 
 
ADIDO NAVAL NO PARAGUAI  

Horário de Verão - A partir de 00h do dia 06OUT2013 , domingo passou a 
vigorar oficialmente no Paraguai o Fuso Horário PAP A. Os relógios foram 
adiantados em 01 (uma hora).  
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CENTRO DE ADESTRAMENTO ALMIRANTE MARQUES DE LEÃO 
Encontra-se disponível, na página deste Centro na i ntranet, a relação dos 

Oficiais inscritos no Curso Expedito de Atualização  para Comandantes 2013 (C-
EXP-ATCOM-2013). 

Demais informações administrativas serão encaminhad as para as caixas 
postais dos Oficiais-Alunos, além de serem dissemin adas em BONO. 

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos com a D ivisão de Comunicações 
e Guerra Eletrônica com os seguintes militares:  CT BARRÊTO (caaml-
113/caleao/Mar), CT BAÇAL  (caaml-1131/caleao/Mar) e SO-DT TITO (caaml-
1136/caleao/Mar). Telefone (21) 2189-1347 / RETELMA  8116-1347/2193. 
 
 

SEDE  
 
 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 
BONO Especial SEDE Nº 14/2013 do Com1ºDN - Projeto Porto Maravilha. 

 
 

X – X –X 
 
 

REUNIÃO DA TURMA ALMIRANTE DAVINO PONTUAL PINTO DE LEMOS - C-FOF 1988: 
A Comissão de Oficiais convida os colegas da Turma C-FOF 1988 e 

familiares para a confraternização de 25 anos de fo rmatura a ser realizada no 
dia 27OUT2013 (domingo), às 12h, no CEFAN – Av. Bra sil, 10.590 - Penha - RJ. 

O depósito bancário deverá ser realizado até o dia 17OUT (quinta-feira), 
em conta corrente informada por e-mail enviado aos componentes da turma. 

Maiores informações poderão ser obtidas com a CF (R M1-S) Carla Trouche 
(tel: 9899-7785 ou carlatroche@yahoo.com.br), CF (R M1-S) Irla (tel: 8644-4476 
- irlamenezes@yahoo.com.br), CF (RM1-T) Cássia (ed_ ivon@hotmail.com), CF 
(RM1-S) Mara Rafaeli (tel: 9977-0362), CF (RM1-T) F rança (tel: 8777-2055 - 
rdcaf@hotmail.com) ou CMG (RM1-T) Zuleika (tel: 922 4-4417 - 
zuleikards@hotmail.com). 

A Comissão solicita dar ampla divulgação, inclusive  aos colegas da 
reserva.  
 
 
BONO GERAL Nº 741/2013. 
Visite a página da Marinha na Internet – ( www.mar.mil.br ) onde poderão ser 
conhecidas as atividades desenvolvidas pela Marinha  do Brasil. 
 


