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Palavras do dIrEtor suMÁrIo

É com satisfação que apresentamos a terceira edi-
ção, em 2014, do jornal dedicado ao nosso público 
inativo e pensionista, cujas informações também são 
úteis para os servidores civis e militares da ativa.

Após um ano e nove meses como Diretor do 
SIPM, percebo que houve muitas realizações e estas 
reforçam o comprometimento de todos com o desafio 
de atender, cada vez melhor, o público alvo (clientes) 
do SIPM. Os inativos e pensionistas são a razão da 
nossa OM existir e a eles devemos toda a dedicação 
possível. Vossa participação é muito importante para 
o nosso aprimoramento. Seja por meio de sugestões, 
elogios, reclamações, dúvidas etc.

Tampouco pode se deixar de destacar a abne-
gação de todo o pessoal que trabalha no SIPM. O 
incansável apoio e colaboração de todos às propos-
tas de aperfeiçoamento das práticas de gestão têm, 
dia-a-dia, contribuído para um trabalho mais ágil e 
atencioso em prol de todos que utilizam os serviços 
do SIPM.
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O SIPM busca continuamente melhorar sua efi-
ciência e sua eficácia, com o propósito de se prestar 
o serviço ideal para os seus clientes. O nosso lucro é 
o ganho social que podemos auferir com um serviço 
de qualidade e que, efetivamente, atenda às necessi-
dades dos inativos e pensionistas da Marinha, sem-
pre com respeito e empatia com cada pessoa que nos 
procura.

Por fim, incentivamos a leitura dos nossos infor-
mativos e o acesso à nossa página na internet ou 
intranet, de forma a manter-se inteirado sobre as 
ações do SIPM e, eventualmente, de outros assuntos 
de interesse. Assim, pretende-se estreitar o vínculo 
entre o SIPM e seus clientes, decorrente da respon-
sabilidade de atender às demandas existentes com a 
devida atenção e dedicação, fazendo, sempre, jus ao 
nosso lema:

“Servir com qualidade a quem serviu a Marinha 
com dedicação”.

Uma boa leitura a todos.  Até a próxima edição.

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

EndErEço 
Praça Barão de Ladário, S/N, Ed. Almirante Taman-
daré, 2° andar, Centro - RJ / CEP 20091-000

tElEFonEs
Atendimento Telefônico (para esclarecimentos de 
dúvidas e informação em geral):

· Para Oficiais Superiores e Almirantes: (21) 2104-
6385 e (21) 2104-6388

· Para Praças, Oficiais Subalternos, intermediários e 
assemelhados: (21) 2104-6390

ouvIdorIa, agora na nossa página na internet: 
www.sipm.mar.mil.br

dIrEtor
Sergio Miranda Brandão / Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

JornalIsta rEsPonsÁvEl
Rosa Nair Medeiros
Capitão-de-Corveta (T) / (Reg. Mtb 7117)
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o quE FalaM do sIPM alErta

coMunIcação dE ÓBIto

InatIvos do cFn

O atendimento foi feito com cortesia e bom humor.”
FrancIsca nascIMEnto

Os atendentes são muito educados e pacientes. Além do conhecimento técnico.”
vEra azEvEdo

Em todos os momentos que estive aqui, devido a minha aposentadoria, fui sempre recebido com 
satisfação. Que continue sempre assim.”
luIz hEnrIquE dIas tEllEs

Como de hábito e ocorrido em vezes anteriores, fui muito bem atendido. Cumprimento o Diretor 
e seus subordinados.”
ca (rM-1) carlos a. F. tEstonI

“

“

“

“

O SIPM tem recebido denúncias de Inativos e Pensionistas, 
vítimas de pessoas que dizem estar representando este Ser-
viço, 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 repre-
sentantes 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 represen-
tantes e os inativos ou suas pensionistas. Em caso de dúvidas, 
solicita-se entrar em contato com o SIPM, pelo Tel 2104-
6390, ou pela INTERNET com a nossa Ouvidoria.

Ressalta-se a importância da comunicação ao SIPM do falecimento 
de qualquer militar, ou servidor civil, inativo, ex-combatente, pen-
sionista ou anistiado político da Marinha por meio da apresentação 
da certidão de óbito do falecido para o efetivo bloqueio de paga-
mento. 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 pro-
ventos 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 criminal-
mente, além de ter que devolver o montante utilizado com juros e 
correções formalizadas em lei.

Com o objetivo de agilizar o trâmite dos assuntos relativos 
aos Fuzileiros Navais da Reserva Remunerada e Reformados, 
bem como facilitar seu atendimento, o Comando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais (CPesFN) dispõe de um Departamento  de 
Inativos e três Postos de Atendimento ao Inativo CFN, sediados 
no CEFAN, na  Ilha do Governador e junto ao HCM/AVCFN. 
O CPesFN detém a subdelegação  de competência para o trato 
dos assuntos relativos ao controle e gerenciamento dos milita-
res inativos do CFN e atua como Organização Militar de Apoio 
e Contato  (OMAC) para os militares do CFN na área Rio.

cluBE naval PIraquÊ*
Av. Borges de Medeiros, n° 2.364 – Lagoa
Funcionamento: quinta-feira
cluBE naval sEdE socIal*
Av. Rio Branco,183 – Centro
Funcionamento: quarta-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

PolIclÍnIca naval dE caMPo GrandE (PncG)
Av. Brasil, n° 44.878 – Campo Grande, RJ 
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

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

Em todos os Postos o horário de atendimento é das 
8h às 12h e das 13h às 16h, exceto no Clube Naval 
Sede Social, cujo PAA funciona das 13h às 18h. Para 

Postos dE atEndIMEnto avançado (Paa)
Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o SIPM 
conta com os Postos de Atendimento Avançado 
(PAA), que foram implantados com o objetivo 
de proporcionar maior comodidade aos usuários, 

facilitando-lhes o acesso a maioria dos serviços do 
SIPM em locais mais próximos de suas residências, 
evitando a necessidade de deslocamentos até a Sede 
do SIPM.

o recadastramento anual é necessário documento de 
identidade com fotografia recente, que identifique 
bem a pessoa.
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sErvIço dE InatIvos E PEnsIonIstas da MarInha lança nova EdIção 
da carta dE sErvIços

promete a prestar ao seu cliente, 
que a atualiza na medida em que 
introduz mudanças e melhorias 
contínuas nos seus serviços.

O maior benefício da Carta é 
a facilitação do acesso aos usu-
ários dos serviços, nela sendo 
detalhados os aspectos relativos 
às formas e locais de acesso, aos 
tempos de atendimento, aos docu-
mentos necessários, aos prazos 
de prontificação e às facilidades 
de conforto oferecidas.

A publicação será divulgada 
a partir da próxima edição do 
Jornal de Inativos e Pensionistas 
da Marinha (JIPE), que integra o 
Noticiário de Bordo, e está dis-
ponível na internet (www.sipm.
mar.mil.br) e na intranet (www.
sipm.mb). •

No dia 23 de julho, o diretor 
do Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha, Capitão-
de-Mar-e-Guerra (IM) Sergio 
Miranda Brandão, entregou um 
exemplar de terceira edição da 
Carta de Serviços ao Diretor 
do Pessoal Militar da Marinha, 
Vice-Almirante Afrânio de Paiva 
Moreira Junior.

O Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha (SIPM) foi 
a primeira organização da For-
ças Armadas, e uma das primei-
ras da Administração Pública 
brasileira, a elaborar a Carta de 
Serviços e tê-la certificada pelo 
Programa Nacional de Gestão 
Pública. A publicação dessa mais 
recente edição reflete o padrão 
do serviço que o SIPM se com-

EquIPE do sIPM PrEsEntE no cIclo dE PalEstras do ProJEto “novos horIzontEs”

O Serviço de Inativos e Pensionis-
tas da Marinha (SIPM) participou, no 
dia 25 de julho, de um encontro téc-
nico a convite do Serviço de Assistên-
cia Social da Marinha (SASM), com o 
objetivo de promover o Projeto “Novos 
Horizontes”. Esse projeto visa orien-
tar aos militares e servidores civis, que 
estejam próximos (até dois anos) da 
passagem para a reserva ou aposenta-
doria, propondo uma reflexão sobre 
esse importante período de transição da 
vida e visando estimular a descoberta 
de novos interesses e habilidades.

Por ocasião do encontro, reali-
zado no auditório do SASM, a equipe 
do SIPM proferiu diversas palestras. 
Foram disseminadas informações 
importantes que podem servir de apoio 
em uma fase da vida passível de dúvi-

das e incertezas, mas, que oferece, 
também, possibilidades de novas rea-
lizações.

O SIPM se fez representar pelas 
palestrantes Capitão-de-Fragata 
(RM1-T) Rejane, Capitão-de-Corveta 
(T) Eliane Rocha, Capitão-Tenente (T) 
Paula Bastos, juntamente com a equipe 
de apoio, 1° Tenente (RM2-T) Rodrigo 
Pessoa, Guarda-Marinha (RM2-T) Aline 
e Suboficial Peixoto, que apresentaram 
informações técnicas acerca de recadas-
tramento anual, pensão militar e melho-
rias de proventos na inatividade.

O momento proporcionou a troca 
de informações com os militares e os 
servidores civis presentes nesse círculo 
de palestras, quando foi possível escla-
recer diversas dúvidas sobre os proce-
dimentos inerentes à inatividade. •
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Encontro coM rEPrEsEntantEs das Forças arMadas trata dE quEstõEs 
rElatIvas à PEnsão MIlItar

Nos dias 29, 30 e 31 de julho, foi 
realizada nas dependências do Serviço 
de Inativos e Pensionistas da Marinha 
(SIPM), no Rio de Janeiro, uma reu-
nião de Trabalho com representantes 
dos Serviços de Inativos e Pensionis-
tas do Exército e da Aeronáutica. O 
evento visou tratar, especificamente, 
de matéria relativa à decisões judiciais 
e assuntos inerentes à área jurídica, 
com foco nos procedimentos adota-
dos pelos três Órgãos nos assuntos de 
maior incidência e relevância para a 

Administração Militar.
O encontro contou com a partici-

pação de assessores jurídicos e outros 
oficiais com atuação em áreas afins 
dos serviços de Inativos e Pensionis-
tas das três Forças, conforme previsto 
nas Orientações Setoriais da Marinha 
no estímulo à participação de ofi-
ciais bacharéis em Direito em even-
tos da área jurídica para capacitação 
do pessoal e, tornando mais eficiente 
o assessoramento técnico na área de 
Direito.. •

sErvIço dE InatIvos E PEnsIonIstas da MarInha lEva orIEntaçõEs à trIPulação do hnMd

No intuito de orientar os militares 
e servidores civis sobre aspectos refe-
rentes à passagem para a reserva ou 
aposentadoria, o Serviço de Inativos 
e Pensionistas da Marinha (SIPM) 
realizou, no dia 7 de agosto, palestras 
para a tripulação do Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD). Na ocasião, 
foram abordados vários direitos e 
obrigações dos futuros clientes do 
SIPM.

Os palestrantes da Organização 
Militar apresentaram informações 
técnicas acerca do recadastramento 
anual, pensão militar e melhorias de 
proventos na inatividade e esclarece-
ram diversas dúvidas. Essa iniciativa 
terá prosseguimento ao longo deste 
ano, quando o SIPM promoverá even-

rEunIão dos sEtorEs JurÍdIcos das Forças arMadas coM a ProcuradorIa 
rEGIonal da unIão no rIo dE JanEIro

No intuito de orientar os militares 
e servidores civis sobre aspectos refe-
rentes à passagem para a reserva ou 
aposentadoria, o Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha (SIPM) reali-
zou, no dia 7 de agosto, palestras para 

a tripulação do Hospital Naval Marcí-
lio Dias (HNMD). Na ocasião, foram 
abordados vários direitos e obrigações 
dos futuros clientes do SIPM.

Os palestrantes da Organização 
Militar apresentaram informações 

técnicas acerca do recadastramento 
anual, pensão militar e melhorias de 
proventos na inatividade e esclarece-
ram diversas dúvidas. Essa iniciativa 
terá prosseguimento ao longo deste 
ano, quando o SIPM promoverá even-

tos semelhantes para tripulações de 
outras Organizações Militares com o 
intuito de orientar os militares quanto 
aos procedimentos necessários a partir 
da transferência para a reserva remu-
nerada. •

tos semelhantes para tripulações de 
outras Organizações Militares com o 

intuito de orientar os militares quanto 
aos procedimentos necessários a par-

tir da transferência para a reserva 
remunerada. •
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vIsIta do corPo dE BoMBEIros MIlItar do EsPÍrIto santo ao sIPM

Em complemento à visita reali-
zada ao setor de pessoal da Marinha, 
uma comitiva do Corpo de Bombei-
ros Militar do Estado do Espírito 
Santo esteve na sede do Serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha 
(SIPM), no dia 29 de agosto, no 
intuito de conhecer as ferramentas 
gerenciais e tecnológicas emprega-
das para atender ao público inativo e 
pensionista. 

Na ocasião, o Vice-Diretor do 
SIPM, CF (IM) Paulo Cesar de Bar-
ros, apresentou a estrutura da Orga-
nização Militar, os principais aspec-
tos no atendimento ao público-alvo, 
procedimentos para a habilitação à 
Pensão Militar,  ferramentas tecnoló-
gicas utilizadas e  os investimentos 
na capacitação do pessoal. •

Patrulha EcolÓGIca – uM EstÍMulo à Inovação E à Mudança

   Os militares e servidores civis do 
Serviço de Inativos e Pensionistas da 
Marinha tiveram a  iniciativa  de otimi-
zar a prática do TFM, na trilha Cláudio 

Coutinho, no Morro da Urca, efetu-
ando simultaneamente ao percurso a 
coleta de descartes de lixo nos arredo-
res da trilha, deixados indevidamente 

por outras pessoas.
Essa é uma das promoções volun-

tárias de ações, com vistas ao desen-
volvimento sustentável, feito por lide-

rança aflorada da própria Força de 
Trabalho, que por meio da “Patrulha 
Ecológica” estimulam práticas de  ino-
vação e mudança. •

sIPM PartIcIPa do cIclo dE PalEstras do ProJEto “rEsErva atIva” 

O Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha (SIPM) par-
ticipou, no dia 15 de agosto, de 
um encontro técnico a convite do 
Núcleo do Serviço de Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha 
do Comando em Chefe da Esqua-
dra (N-SAIPM/ComemCh), com 
o objetivo de promover o Projeto 
“Reserva Ativa”. 

Por ocasião do encontro, rea-
lizado no auditório do CAAML, a 
equipe do SIPM  proferiu diver-
sas palestras. Foram disseminadas 
informações importantes que podem 
servir de apoio em uma fase da vida 

passível de dúvidas e incertezas, 
mas, que oferece, também, possibi-
lidades de novas realizações. Foram 
apresentadas informações técnicas 
acerca de recadastramento anual, 
pensão militar, parcelas específicas 
e melhorias de proventos na inati-
vidade. O momento proporcionou 
a troca de informações, quando foi 
possível esclarecer diversas dúvi-
das sobre os procedimentos ineren-
tes à inatividade. As palestras estão 
disponíveis para acesso na página 
do SIPM na internet (www.sipm.
mar.mil.br) e na intranet (www.
sipm.mb). •
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ProJEto colEta sElEtIva: uMa ProPosta EcolÓGIca do sIPM Para a FaMÍlIa naval

A Legislação recente sobre des-
carte de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) impõe providências específi-
cas, destinadas a assegurar a sustenta-
bilidade.

O cuidado com o lixo – separação 
e destinação – pode ser o primeiro e 
mais importante passo para minorar o 
impacto ambiental causado por esse 
tipo de resíduo.

O SIPM, visualizando a preocupa-
ção com o meio ambiente, elaborou o 
Projeto “Coleta Seletiva”, onde plásti-
cos, vidros e papéis tem destino certo: 
a reciclagem e os consequentes benefí-
cios sociais.

Os resultados são tão animadores 
com a sensibilização da Força de Tra-
balho para esta prática, que os servi-
dores do SIPM ficaram motivados até 
mesmo a levarem essa ideia para seus 
próprios lares, efetuando a separação 
de lixo em suas residências.

A tarefa de conscientização eco-
lógica na OM teve como experiência 
paralela de sucesso concretizada na 

redução do consumo de copos descar-
táveis, na efetivação da campanha de 
sensibilização iniciada na OM com o 
título “Adote uma caneca no Traba-
lho”, a fim de diminuir a quantidade 
de lixo não reciclável, uma vez que 
03 cafezinhos por dia, em copinhos 
descartáveis, gera 700 unidades desse 
material por ano, para cada consumi-
dor.

Essa sensibilização dos servido-
res do SIPM mostra que esta experi-
ência está ao alcance de todos e pode 
ser adotada em qualquer Organização 
Militar da Marinha.

O programa de redução de resíduos 
é simples, de baixo custo e depende 
mais de responsabilidade, boa vontade 
e consciência ambiental, do que de 
qualquer outra coisa.

Ao divulgar essa experiência à 
Família Naval, o SIPM procura incen-
tivar as discussões e principalmente, 
as ações em favor da reciclagem do 
lixo, contribuindo para a multiplicação 
dessa experiência. •

EquIPE do sIPM PrEsEntE no 9° FEstIval Âncora socIal

O Serviço de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha participou do 9° 
Festival âncora Social, promovido 
pela Diretoria de Assistência Social da 
Marinha (DASM) no dia 06 de setem-
bro, na Casa do Marinheiro. O evento 
congregou ações sociais com presta-
ções de serviços,  atividades socioedu-
cativas, orientações, e entretenimento, 
visando  contribuir  para  o processo 
de conscientização e adoção de novas 
práticas junto à Família Naval.

O SIPM esteve presente com duas 
equipes, realizando atendimento tanto 
no Posto de Atendimento Avançado, 
que funciona na Casa do Marinheiro, 
quanto no “stand” montado no Espaço 

Coberto Marcílio Dias. O atendi-
mento do SIPM incluiu recadastra-
mento, elaboração de Declaração 
de Dependentes, além de orienta-
ção e informações sobre os demais 
serviços prestados aos inativos e 
pensionistas, como a habilitação à 
Pensão Militar e pagamento. •
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aMazônIa azul: a vErtEntE soBEranIa

Na Amazônia Azul, os limites 
das águas jurisdicionais são linhas 
sobre o mar. Elas não existem fisica-
mente. O que as define é a existência 
de navios patrulhando-as ou reali-
zando ações de presença.

A proteção da Amazônia Azul 
é uma tarefa complexa. São 4,5 
milhões de quilômetros quadrados 
de área a ser vigiada. Se a ação for 
tímida, ilícitos como pirataria, con-
trabando, despejos ilegais de mate-
rial poluente, exploração da fauna, 
entre outros, encontram terreno fértil 
de propagação. Um navio estran-
geiro já foi surpreendido sugando 
furtivamente água doce na foz do rio 
Amazonas. Petroleiros usam a costa 
brasileira para desovar lastro poluído. 
Ações de patrulha marítima, realiza-
das pela Marinha do Brasil, visam a 
evitar os ilícitos e combater infratores 
nas águas jurisdicionais brasileiras.

Estrategicamente, o mar é vital 
para o Brasil. O transporte marí-
timo, por exemplo. Afora o valor 
financeiro associado à atividade, o 
país é de tal maneira dependente do 
tráfego marítimo que ele se consti-
tui numa de suas grandes vulnerabi-
lidades. Isso porque, em tempos de 
globalização, a indústria nacional 
emprega tamanha gama de insumos 
importados que interferências com o 

livre trânsito nos mares levaria o Brasil 
rapidamente ao colapso. Caso idêntico 
é o do petróleo extraído na plataforma 
continental. Sem o petróleo, uma crise 
energética e de insumos pode paralisar 
o país, semeando dúvida sobre a com-
petência brasileira para manter a auto-
suficiência energética.

O Brasil conquistou a maioridade 
para exercer a vigilância estratégica 
sobre seu vasto território continental, 
mesmo nas regiões escassamente povo-
adas, cujas lacunas de proteção foram 
preenchidas pelo Sistema de Proteção 
da Amazônia. Um modelo de vigilância 
na Amazônia Azul é mais complexo que 
no continente e passa, necessariamente, 
pelo adequado aparelhamento da Mari-
nha do Brasil.

A História nos ensina que toda 
riqueza desperta a cobiça, cabendo ao 
seu detentor o ônus da proteção. Os 
brasileiros colecionam evidências a res-
peito. Pelo mar fomos descobertos. Pelo 
mar chegaram nossos primeiros invaso-
res. O apresamento de um navio, o Mar-
quês de Olinda, foi o estopim do nosso 
maior conflito no Império, a Guerra da 
Tríplice Aliança. Ataques a navios mer-
cantes brasileiros nos levaram a partici-
par das duas Guerras Mundiais.

Historicamente, o mar esteve sempre 
no destino do Brasil. A questão é saber, 
escolher o rumo e navegar. •

Está programado para entrar em 
operação no segundo semestre de 
2014, um serviço de envio de e-mail, 
que visa, principalmente, alertar aos 
inativos e pensionistas sobre o Reca-

sErvIços dE E-MaIl
dastramento Anual. Inicialmente, o ser-
viço estará disponível  apenas  aos ina-
tivos e pensionistas que possuem e-mail 
cadastrado no Sistema de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha (SIPEM), sendo 

extendido aos demais clientes a medida 
que suas informações forem atualizadas 
no Sistema. 

A fim de facilitar a identificação dos 
e-mails gerados por este Serviço, pelos 

nossos clientes, as mensagens possui-
rão um código autenticador que ficará 
armazenado para uma possível compro-
vação, conforme o seguinte exemplo: 
SIPM20140709612642229. •


