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tado do Estágio foi excelente. Tanto pela avaliação dos participantes
como pela do próprio pessoal do SIPM, que se preparou por quase
seis meses para levar conhecimento e experiência ao pessoal que trabalha nas diversas OMAC e OREC. Deste modo, encerrou-se no dia
18 de setembro o 1º Estágio de Capacitação e Atualização em Gestão
de Pessoal Inativo e Pensionista, com a expressa solicitação dos participantes para que a iniciativa tenha continuidade. Foram três dias
de aprendizado mútuo e oportunidade de fortalecimento da interação
entre o SIPM e as OMAC e OREC que compareceram ao evento.
Contudo, o Estágio não propiciou ao SIPM alcançar todas as
OMAC e OREC do Brasil. Então, com o aporte de recursos finanMais uma vez tenho a satisfação de dirigir-me aos leitores do

ceiros obtidos em novembro, foi possível visitar alguns Comandos

Jornal de Inativos e Pensionistas (JIPE) e pelo momento em que nos

de Distritos Navais, quando foi compartilhado conhecimento com o

encontramos, é chegada a hora de se fazer um balanço de 2013, o

pessoal que trabalha diretamente com os inativos e pensionistas.

qual foi sem dúvida um ano de grandes realizações para o SIPM.

Concluindo as atividades de adestramentos realizadas no ano, foi

O primeiro semestre foi o período em que se estabeleceu metas

realizada no dia 28 de novembro uma videoconferência direcionada em

para se atingir ainda no corrente ano e qual caminho dever-se-ia per-

especial às OMAC/OREC, que não estiveram presentes no 1º Estágio

correr. Verificou-se que para os clientes do SIPM disporem sempre

realizado em setembro deste ano e que não receberam a Visita de Ades-

de um serviço de qualidade, os servidores da OM deveriam estar

tramento. Foram abordados assuntos tratados no Estágio, selecionados

motivados e capacitados para atender às expectativas e demandas

de acordo com as demandas das próprias OMAC/OREC.

dos seus usuários. Objetivava-se elevar ainda mais a qualidade dos
serviços prestados.

A videoconferência, que somente foi possível ser executada
parte das OMAC e OREC, demonstrando a importância da inicia-

OM, incrementou-se um trabalho de percepção do cliente do SIPM

tiva e a necessidade dessas OM manterem-se constantemente atua-

como sua extensão, de forma que o respeito e a empatia prevaleces-

lizadas sobre os assuntos afetos ao atendimento do pessoal inativo e

sem nas relações que são estabelecidas no atendimento ao público.

pensionista da MB, principalmente os relacionados à pensão militar

Deu-se ênfase ao trabalho voltado para a qualidade da comu-

e de ex-combatente; aos benefícios devidos ao militar inativo em

nicação, tendo em vista que esta só é concretizada se a parte que

decorrência de enfermidade incapacitante; ao recadastramento; e à

emite a informação consegue fazê-la chegar ao receptor de forma

padronização e dinâmica do atendimento ao público.

inteligível. O resultado não demorou a surgir, diversos clientes

A iniciativa demonstrou ser uma eficaz ferramenta para a ges-

demonstraram sua satisfação com o atendimento e houve redução de

tão do conhecimento implementada no SIPM, facilitando e dinami-

retrabalho, pela melhoria na comunicação e solução dos problemas

zando o contato com as OMAC/OREC na troca de experiências e

propostos. Inserida no projeto de melhoria dos serviços, está a atu-

na disseminação de informações sobre os serviços prestados à par-

ação das Organizações Militares de apoio e contato (OMAC) e das

cela inativa e pensionista da população naval.

Organizações Militares Recadastradoras (OREC), nossas parceiras

A ênfase na motivação e capacitação dos servidores do SIPM

no atendimento aos inativos, pensionistas e ex-combatentes nos

e das OMAC/OREC têm sido a tônica da proposta de se melhorar

diversos Distritos Navais. Como não havia recursos financeiros para

continuamente os processos e a gestão do pessoal inativo e pensio-

se fazer visitas de adestramento, que é um instrumento importante

nista. Isso tem propiciado um incremento na melhoria da comuni-

de padronização do atendimento das equipes lotadas nas OMAC/

cação entre o SIPM e seus usuários e parceiros, o que se reflete em

OREC, vislumbrou-se a realização de um estágio de capacitação

maior satisfação dos inativos e pensionistas e de todo o pessoal que

para aqueles que trabalham em gestão de pessoal inativo e pensio-

lida com as necessidades deles.

nista. Assim seria possível alcançar diversas OMAC e OREC, que

Para o ano vindouro novos projetos se delineiam, em paralelo à

ao enviarem um representante (futuro multiplicador de conheci-

continuidade das ações que apresentaram bons resultados, dia a dia,

mento) ao Rio de Janeiro, teriam um custo inferior ao que ocorre

valorizando o nosso lema “Servir com qualidade a quem nos serviu

quando do envio de equipes do SIPM às diversas localidades do

com dedicação”.

As vagas oferecidas (cinquenta) foram todas ocupadas e o resul-

O JIPE é uma publicação periódica do Serviço de
Inativos e Pensionistas da Marinha, que integra o
Noticiário de Bordo.

com o valioso apoio do Com1ºDN, teve uma grande adesão por

Aproveitando-se do alto grau de satisfação da tripulação com a

Brasil.
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Desejo a todos uma boa leitura e boas festas. Que o ano de
2014 seja pleno de saúde, paz e alegrias a todos.
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·
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o que falam do sipm

“ Ressalto a excelente atenção a mim dedicada pelo 3° SG-OR Pimenta.”
CMG Rubens Areas Franco.

satisfeito e bem atendido pelo meu colega de farda, Sub Honório.
“ Sinto-me
Que continue sempre assim.”
Antonio Benedito Silva

“ Muita gentileza e precisão de quem me atendeu.”
Adaí Conceição da Silva

“ Fui muito bem atendido.”

Carlos Annibal Valverde de Moraes

“ Atendido de forma cortes e eficiente.”

•
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ALERTA
O SIPM tem recebido denúncias de Inativos e Pensionistas,
vítimas de pessoas que dizem estar representando este Serviço, solicitando informações pessoais e oferecendo serviços,
melhorias em benefícios e pensões. Alerta-se aos militares
inativos, servidores civis aposentados, ex-combatentes e suas
respectivas pensionistas, que este Serviço não possui representantes domiciliares a fim de tratar de quaisquer assuntos,
principalmente sobre benefícios de pensão, contratação de
seguros de vida ou de saúde, não podendo se responsabilizar,
por quaisquer contratos firmados entre os supostos representantes e os inativos ou suas pensionistas. Em caso de dúvidas,
solicita-se entrar em contato com o SIPM, pelo Tel 21046390, ou pela INTERNET com a nossa Ouvidoria.

Jean Christophe da Silva Margues

COMUNICAÇÃO DE ÓBITO
POSTOS DE ATENDIMENTO AVANÇADO (PAA)
POLICLÍNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE (PNCG)
Av. Brasil, n° 44.878 – Campo Grande, RJ
Funcionamento: segunda a sexta-feira

CLUBE NAVAL CABENA*
Av. Alte Barroso, n° 63/17°andar, sala 27 – Centro
Funcionamento: segunda a sexta-feira

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Areia
Niterói (localizado no Complexo da DHN)
Funcionamento: segunda a sexta-feira

CLUBE NAVAL SEDE SOCIAL*
Av. Rio Branco,183 – Centro
Funcionamento: quarta-feira

CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, n° 10.592 – Penha
Funcionamento: segunda a sexta-feira
CLUBE NAVAL CHARITAS
Av. Carlos Ermelindo Martins, n°68 - Charitas
Funcionamento: terça-feira
CLUBE NAVAL PIRAQUÊ*
Av. Borges de Medeiros, n° 2.364 – Lagoa
Funcionamento: quinta-feira

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, n° 185 - Lins de Vasconcelos
Funcionamento: segunda a sexta-feira
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA
DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, n° 54 – Tijuca
Funcionamento: terça e quinta-feira
*Atendimento somente para sócios

Em todos os Postos o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h, exceto no posto CABENA que atende
das 10h às 18h30; e no Clube Naval Sede Social, cujo PAA funciona das 13h às 18h. Para o recadastramento anual é
necessário documento de identidade com fotografia recente, que identifique bem a pessoa.

Ressalta-se a importância da comunicação ao SIPM do falecimento de qualquer militar, ou servidor civil, inativo, excombatente, pensionista ou anistiado político da Marinha por
meio da apresentação da certidão de óbito do falecido para o
efetivo bloqueio de pagamento. Tal procedimento previne o
depósito indevido de valores na conta do servidor após a data
do falecimento e evita transtornos administrativos para as
apurações de recebimento indevido de proventos e pensões.
Nesses casos, deve-se atentar para o fato de que a utilização
desses valores por dependentes ou pessoas próximas poderá
constituir crime, podendo advir desta conduta a respectiva
instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) e comprovando-se o ilícito, o responsável pelo mesmo responderá civil e
criminalmente, além de ter que devolver o montante utilizado
com juros e correções formalizadas em lei.

OMAC no CpesFN
O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) recebeu subdelegação de competência para o trato dos assuntos
relativos ao controle e gerenciamento dos militares inativos
do CFN e também passou a ser Organização Militar de Apoio
e Contato (OMAC) na área do RJ para estes militares. Com
o objetivo de melhor atendê-los, além de posto no CPesFN,
foram instalados mais dois Postos de Atendimento a Inativos
do CFN, um na Ilha do Governador (Instalações do antigo
Ambulatório Naval) e outro no CEFAN.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DOS INATIVOS DA MARINHA
A comemoração do Dia dos Inativos da Marinha foi realizada em cerimônias militares e eventos sócio-culturais, nos vários Distritos Navais, no
dia 10 de outubro. No Rio de Janeiro,
sob a coordenação da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, a celebração
aconteceu na Casa do Marinheiro e
contou com a presença do Comandante
da Marinha, Almirante-de-Esquadra
Julio Soares de Moura Neto, e demais
autoridades da área.
Na ocasião, foram homenageados os
militares e servidores civis inativos que
tanto contribuíram para a Instituição.
A Ordem do Dia do Diretor do Pessoal Militar da Marinha, Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior,
destacou que a “transferência para a
inatividade representa um importante
marco que deve ser reconhecido, bem
assistido e contar com o melhor apoio
que a Instituição pode proporcionar,
pois implica na reestruturação de nossas vidas e no surgimento de novos
pontos de referência.”
A Mensagem do Comandante da
Marinha ressaltou que “Especial atenção tem sido também destinada ao
atendimento das demandas dos ina-

tivos, cabendo destacar: a promoção
de cursos de capacitação para o pessoal que serve no SIPM, nas Organizações Militares de Apoio e Contato
(OMAC) e nas Organizações Recadastradoras (OREC), visando a melhoria
do atendimento; a busca constante do
aprimoramento dos processos referentes à Gestão do Inativo, por meio da
atualização do Sistema de Inativos e
Pensionistas da Marinha (SIPEM-2),
com vistas à redução dos prazos de

resposta aos serviços demandados; e a
incorporação, ao Setor do Pessoal, de
uma área de mais de 13.000 m2, que
será destinada à revitalização das instalações do SIPM”.
Na sequência da cerimônia, foi realizada a entrega do Distintivo Militar Inativo (DMI) e do Distintivo de Servidor
Civil Inativo (DSCI), que se destinam a
identificar e distinguir o militar e o servidor civil da MB na situação de reserva
remunerada, reforma ou aposentadoria.

Após a cerimônia militar foi
realizada visitação aos estandes
dos setores de prestação de serviço
da MB, na área social, de saúde e
outros, como do Serviço de Identificação da Marinha, do Serviço de
Inativos e Pensionistas da Marinha
e também de associações que prestigiaram o evento. A comemoração
foi encerrada com uma confraternização, propiciando maior integração
da Família Naval. •

SIPM participa das homenagens aos Inativos da MARINHA

Confraternização na sede do SIPM

O Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha participou das comemorações do Dia dos Inativos da Marinha, realizada na Casa do Marinheiro
no Rio de Janeiro, em 10 de outubro.
A OM esteve presente ao evento com
duas equipes. No Posto de Atendimento Avançado foi realizado recadastramento, entre outros serviços. A
equipe que atuou no “stand” montado
no Espaço Coberto Marcílio Dias pres-

tou esclarecimentos e informações aos
inativos.
O SIPM também realizou, nos setores de atendimento ao público na sua
sede, uma confraternização para celebrar a data. Essa homenagem insere-se
na constante busca do aprimoramento
em gestão de pessoal inativo e pensionista e que se reflete no lema da OM:
“Servir com qualidade a quem nos serviu com dedicação”. •

Outubro a Dezembro de 2013 - 30ª Edição

Jornal dos inativos e pensionistas da marinha

mensagem do comandante da marinha alusiva
ao dia dos inativos
Na ocasião em que, pela
terceira vez, comemoramos o
Dia dos Inativos da Marinha,
tenho a satisfação de apresentar
os cumprimentos aos Oficiais,
Praças e Servidores Civis que,
durante um longo período, já
encerrado, dedicaram as suas
vidas ao engrandecimento da
nossa Instituição.
A data de 10 de outubro,
ocasião em que foi promulgado
o Decreto no 49.096/1960, que
aprovou o Regulamento da Lei
de Pensões Militares e criou a
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Marinha, atual Serviço
de Inativos e Pensionistas da
Marinha (SIPM), foi escolhida
para, anualmente, prestarmos
uma homenagem aos homens
e às mulheres que, mesmo
estando na reserva remunerada,
na reforma ou na aposentadoria, continuam a manter a nossa
Força no coração, e a exibir um
elogiável espírito marinheiro.
A transferência para a inatividade não deve ser considerada um evento simples. Pelo
contrário, trata-se de um processo complexo, que exige uma
preparação cuidadosa e uma
adaptação gradual a essa nova
etapa e, por essa razão, a Administração Naval vem envidando
esforços no sentido de harmonizar essa transição, conduzindo
diversos programas voltados à
preparação daqueles que deixam
o Serviço Ativo, com resultados
bastante positivos.

Especial atenção tem sido
também destinada ao atendimento das demandas dos inativos, cabendo destacar: a promoção de cursos de capacitação para
o pessoal que serve no SIPM,
nas Organizações Militares de
Apoio e Contato (OMAC) e nas
Organizações
Recadastradoras
(OREC), visando a melhoria do
atendimento; a busca constante
do aprimoramento dos processos
referentes à Gestão do Inativo,
por meio da atualização do Sistema de Inativos e Pensionistas
da Marinha (SIPEM-2), com vistas à redução dos prazos de resposta aos serviços demandados;
e a incorporação, ao Setor do
Pessoal, de uma área de mais de
13.000 m 2 , que será destinada à
revitalização das instalações do
SIPM.
Ao congratular-me com todo o
nosso pessoal inativo, expresso o
reconhecimento da Instituição por
toda a sua dedicação e o seu comprometimento, e pela significativa
contribuição para a consolidação
da Marinha como uma Força honrada, competente e respeitada.
Dessa forma, reunidos nas cerimônias, ora em curso em todos os
Distritos Navais, apresentamos os
nossos agradecimentos e o nosso
BRAVO ZULU pelos inestimáveis
serviços prestados!
Muitas felicidades! •
JULIO SOARES DE MOURA NETO

Almirante-de-Esquadra
Comandante da Marinha

•
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ordem do dia do diretor do pessoal militar da marinha
É com indisfarçável orgulho que
comemoramos hoje, 10 de outubro, o
3º aniversário da criação do Dia dos
Inativos da Marinha. Desta forma,
homenageamos os militares e servidores civis que tanto contribuíram para
que a nossa Instituição seja o que é
hoje: uma Força em constante evolução tecnológica e crescimento profissional, bem como respeitada junto à
sociedade brasileira.
O estabelecimento deste dia, como
o Dia do Inativo, já perpetuado no
calendário do Plano de Comunicação
Social da Marinha, é uma decorrência
natural da reestruturação na gestão do
pessoal, iniciada há alguns anos e foi
escolhido por referência à data de promulgação do Decreto nº 49.096/1960,
ato normativo que estabeleceu o Regulamento da Lei de Pensões Militares
e também determinou a criação da
Pagadoria de Inativos e Pensionistas
da Marinha, hoje Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha (SIPM).
A transferência para a inatividade
representa um importante marco que
deve ser reconhecido, bem assistido e
contar com o melhor apoio que a Instituição pode proporcionar, pois implica
na reestruturação de nossas vidas e no
surgimento de novos pontos de referência. Neste contexto, o entendimento da
Administração Naval de que a Marinha
deve contemplar as necessidades desse
grande segmento da Família Naval,
subsidia ações sociais, médico-assistenciais e administrativas visando ao
atendimento dos inativos, que somam
atualmente mais de 55.000 militares e
civis em todo o Brasil. Entre as várias
ações, cabe mencionar os programas:
“Orientação para a Reserva ou Aposentadoria” e “Maturidade Saudável”,
apoiados pela Diretoria de Assistência Social da Marinha e realizados em

todo o País; na área médico-assistencial, a Diretoria de Saúde da Marinha
tem investido recursos tanto nos “Centros de Atendimento à Terceira Idade”
quanto por meio do “Serviço Integrado
de Atendimento Domiciliar” e para o
aperfeiçoamento administrativo, foi
realizado recentemente o 1º Estágio de
Capacitação e Atualização de Gestão
do Pessoal Inativo e Pensionista, dirigido especialmente às equipes de atendimento das Organizações Militares de
Apoio e Contato (OMAC) e Organizações Recadastradoras (OREC) sediadas nos Distritos Navais.
Deve-se acrescentar, ainda, o inestimável apoio das Diretorias do Pessoal
Militar e do Pessoal Civil da Marinha,
dos Comandos Distritais, dos Núcleos
do Serviço de Assistência Integrada ao

Pessoal da Marinha (NSAIPM), Hospitais Navais, e também do Comando
do Pessoal de Fuzileiros Navais que se
constituem em importantes elementos
de ligação com os inativos, militares e
civis, espalhados pelo Brasil.
O dia de hoje, em reconhecimento
ao serviço e à disponibilidade dispensados à Marinha, objetiva enaltecer o
sentimento de pertencer à nossa Força.
O Distintivo de Militar Inativo (DMI)
e o Distintivo de Servidor Civil Inativo
(DSCI), criados em 2011 por decisão
do Comandante da Marinha, representam, simbolicamente, a admiração e
o respeito da Marinha do Brasil pelo
legado de dedicação e amor à nossa
Instituição.
Finalmente, nessa justa homenagem, reitero os nossos agrade-

cimentos e nossa gratidão pelas
relevantes contribuições de todos
os militares, Oficiais e Praças, e
servidores civis inativos, que consagraram grande parcela de suas
vidas à Marinha do Brasil, cujos
exemplos nos servem de inspiração
para a construção de uma Força
moderna e balanceada, permanentemente pronta e em harmonia com
os anseios da sociedade brasileira.
Senhoras e Senhores Inativos,
Parabéns! Nosso maior patrimônio, ontem e sempre! Lembrem-se
que a Marinha será sempre a sua
casa! •
AFRÂNIO DE PAIVA MOREIRA JUNIOR

Vice-Almirante
Diretor
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guia rápido da pensão militar
(Iniciamos a reprodução da versão atualizada do GIRAPEM, a qual terá continuidade nas próximas edições do JIPE)
A finalidade do GIRAPEM é
apresentar um roteiro simplificado
das primeiras providências a serem
tomadas pelas(os) viúvas(os) e
companheiras(os) dos(as) militares da
Marinha, de modo a orientá-las(os) a
como proceder por ocasião do óbito
do marido/esposa ou companheiro(a)
e como dar início ao processo de habilitação à pensão militar.
O Serviço de Apoio Funerário

(SAF) é o setor responsável por orientar e assistir aos militares, ativos ou
inativos, pensionistas e ex-combatentes, assim como aos seus familiares, no enfrentamento de situações de
óbito e promover, quando solicitado,
facilidades para prestação de serviços funerários. Este setor pertence ao
Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM), e atende a área do Rio
de Janeiro e adjacências. Nas demais

áreas, os Núcleos do Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha
(N-SAIPM) orientam sobre serviços
que possam atender necessidades relacionadas à situações de falecimento.
A habilitação à pensão militar é de
responsabilidade do Serviço de Inativos
e Pensionistas da Marinha (SIPM). Na
área do Rio de Janeiro e municípios próximos, o processo é conduzido pelo próprio SIPM. Nas demais áreas, o processo

é conduzido pelas Organizações Militares
de Apoio e Contato (OMAC), vinculadas
aos Comandos de Distritos Navais.
O GIRAPEM se concentra nos
aspectos relativos ao óbito e à habilitação do cônjuge viúvo e da(o)
companheira(o) à pensão militar. Consulte a Carta de Serviços e outras informações detalhadas nos sítios do SIPM
(www.sipm.mar.mil.br) e do SASM
(www.sasm.mar.mil.br).

Cabe à família a responsabilidade de apresentar a Certidão de Óbito na Organização Militar (OM) na qual servia o militar, ou no Serviço de Inativos e Pensionistas
da Marinha (SIPM) e nas Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC) ou Organizações Recadastradoras (OREC), se militar inativo.

DO FALECIMENTO
COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO À MARINHA
Militar da ativa - avisar a OM
onde o militar servia, que fará as
comunicações aos órgãos que devam
tomar conhecimento e dará início a
todas as providências.
Militar inativo - comunicar de
imediato o SIPM ou a OMAC/OREC

da localidade mais próxima onde o
militar faleceu.
Ocorrendo o falecimento em hospital naval, esta Organização Militar
(OM) fará as comunicações necessárias e poderá também dar as orientações preliminares.

Recomenda-se ainda que o falecimento seja também comunicado a um ou
mais conhecidos da Marinha, tais como colegas de turma ou aqueles que
servem na mesma OM do(a) militar. Essas pessoas poderão prestar um auxílio valioso em relação às providências a serem tomadas.

OBTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO
Para a realização do sepultamento é necessário apresentar a declaração de óbito, documento mais conhecido como atestado de óbito.
Cabe ao médico assistente do falecimento a emissão deste documento.

Nas hipóteses de morte violenta
(como nos casos de acidentes ou
assassinatos) ou de morte suspeita
(inesperada ou sem causa evidente), o

familiar (na falta deste, qualquer pessoa) deverá comunicar o fato à autoridade policial, solicitando a remoção do corpo para o Instituto Médico

Legal (IML) mais próximo, onde será
feita a necropsia e preenchida a declaração de óbito pelo médico legista.
O corpo só será liberado pelo IML

depois de assinado um termo de reconhecimento por pessoa comprovadamente da família ou credenciada pela
OM do falecido.

O GIRAPEM também está disponível na página do SIPM na intranet (www.sipm.mb), na opção Downloads / Manuais; e na internet (www.sipm.mar.mil.br), na opção Informações / Manuais.
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Capacitação das OMAC e OREC em Gestão do Pessoal Inativo e Pensionista
O Serviço de Inativos e Pensionistas
da Marinha realizou no dia 28 de novembro uma videoconferência com integrantes das Organizações Militares de Apoio
e Contato (OMAC) e Organizações
Recadastradoras (OREC), visando dar
continuidade à atualização e capacitação
do pessoal lotado nas OMAC/OREC em
Gestão do Pessoal Inativo e Pensionista,
em especial para aqueles que não estiveram presentes no 1º Estágio sobre o
tema, realizado em setembro deste ano.
A videoconferência, que somente
foi possível ser executada com o
valioso apoio do Com1ºDN, teve uma
grande adesão por parte das OMAC
e OREC, demonstrando a importância da iniciativa e a necessidade des-

sas OM manterem-se constantemente
atualizadas sobre os assuntos afetos
ao atendimento do pessoal inativo e
pensionista da MB. Nessa primeira
videoconferência, cerca de dezesseis

OMAC e OREC, de diferentes localidades do país, acessaram o sistema,
cuja programação abrangeu os processos referentes à pensão militar e de
ex-combatente; aos benefícios devidos

ao militar inativo em decorrência de
enfermidade incapacitante; ao recadastramento; e à padronização e dinâmica
do atendimento ao público. Os temas
foram apresentados nos períodos das
9h às 12h e das 13h30 às 16h30, com
horário reservado para esclarecimento
de dúvidas e perguntas sobre os assuntos ao término de cada período.
A iniciativa demonstrou ser uma
eficaz ferramenta para a gestão do
conhecimento
implementada
no
SIPM, facilitando e dinamizando o
contato com as OMAC/OREC na troca
de experiências e na disseminação de
informações sobre os serviços prestados à parcela inativa e pensionista da
população naval. •

Alunos do Exército visitam o SIPM
No dia 31 de outubro, o Serviço
de Inativos e Pensionistas da Marinha
recebeu a visita do Coronel Carlos
Augusto Vieira Coelho e do Coronel (R1) Antônio Carlos de Almeida,
acompanhados por 31 alunos do
Curso de Administração de Inativos
e Pensionistas do Exército (CASIPEx), com o propósito de conhecer a

rotina administrativa da OM.
Os militares inicialmente visitaram
os setores de atendimento ao público
na sede do SIPM. Após essa familiarização com os departamentos da OM,
assistiram à palestra “A Qualidade na
Gestão do Pessoal Inativo e Pensionista da Marinha”, apresentada pelo
diretor do SIPM, Capitão-de-Mar-e-

Guerra (IM) Sergio Miranda Brandão,
na qual ressaltou os novos processos
adotados para aprimoramento da eficiência e eficácia. Na sequência foram
abordados os temas “Atendimento ao
público e recadastramento”, pela Capitão-de-Fragata (T) Teresa Rothier; e
“Pensão Militar”, pela Primeiro-Tenente (T) Paula Bastos, que observou

aspectos importantes dos processos
para concessão e habilitação à pensão
militar.
Na ocasião, foram entregues aos
alunos da CASIPEx exemplares do
Guia Rápido da Pensão Militar (Girapem), que está disponível na intranet
(www.sipm.mb) e na internet (www.
sipm.mar.mil.br). •

EQUIPE DO SIPM NA 26° CORRIDA DOS FUZILEIROS NAVAIS
O SIPM esteve presente na 26°
Corrida dos Fuzileiros Navais. A
equipe contou com a participação do
Diretor da OM, CMG (IM) Sergio
Miranda Brandão e esposa, oficiais e
praças. O evento foi realizado em 15
de novembro, no Aterro do Flamengo.
A prova foi disputada nos percursos de 5km e 10km, sob a supervisão do Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais e organização do

Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes. A tradicional prova
de rua dos Fuzileiros Navais contou
com a participação de 2.937 corredores inscritos. Além das convencionais categorias individuais e Pelotões
Militares, a inédita categoria “Pelotões Civis” atraiu onze entusiasmados
grupos. Foram entregues premiações
específicas e também medalhas de participação. •

Participaram da corrida oficiais e praças do SIPM. À direita, o Diretor do SIPM e esposa

