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REMODELAGEM DO SVPM NA SEDE SOCIAL DO CLUBE NAVAL

Inauguração do Posto de Atendimento do SVPM na Sede Social do Clube Naval

Espaço do SVPM

Com vistas a proporcionar maior 
conforto aos veteranos e pensionis-
tas da MB, em 13 de março, fruto 
da parceria entre o SVPM e o Clube 
Naval, foi inaugurado o novo setor 
de atendimento na Sede Social. O 
evento contou com as presenças 
do Presidente do Clube Naval, Vi-
ce-Almirante Rui da Fonseca Elia; 
do Presidente do Conselho Dire-
tor, Almirante de Esquadra Edu-
ardo Monteiro Lopes; do Diretor 
Financeiro, Contra-Almirante Luiz 
Antônio da Silva Lima; do Diretor 
do SVPM, Capitão de Mar e Guerra 
(IM) Ricardo Luís Veloso Mendes, 
e do Vice-Diretor do SVPM, Capi-
tão de Mar e Guerra (IM) Marcelo 
Duarte Carrão. Além da melhoria 
das instalações, o atendimento do 
Posto de Atendimento Avançado 
(PAA) foi ampliado para dois dias 

por semana, segundas e quartas-
-feiras, das 13h às 18h. O portifó-
lio de serviços oferecidos também 
foi diversificado.

 A partir de agora poderão ser 
processadas as seguintes requisi-
ções: requerimento de adicional 
de natalidade, alteração de dados 
bancários, alteração de dados ca-
dastrais, alteração de endereço, 
auxílio-funeral, auxílio invalidez, 
auxílio-pré-escolar, cadastro de re-
presentante legal, comunicação de 
falecimento, custeio funeral, decla-
ração de beneficiário inicial (DBI) 
e aditamento (DBA), declaração de 
dependente (DD), ficha financeira, 
comprovante de rendimento, inspe-
ção de saúde (IS), operação de con-
signação em bilhete de pagamento, 
recadastramento anual e requeri-
mentos diversos.

Remodelagem do SVPM na Sede Social do Clube Naval
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Prezados leitores,

Estamos encerrando o primeiro semestre 
de 2018. Nesta oportunidade, gostaria de re-
gistrar minha satisfação com os excelentes 
resultados que o SVPM tem obtido nas Pes-
quisas de Opinião junto aos veteranos e pen-
sionistas da Marinha, reflexo da dedicação 
de nossa Força de Trabalho em prestar um 
serviço de excelência à família naval.

  Todo o esforço é direcionado ao 
atendimento célere e humanizado ao nosso 
público-alvo. Novas opções de acesso aos 
serviços por canais eletrônicos foram imple-
mentadas, proporcionando aos usuários mais 
conforto e praticidade, em especial, destaco 
o acesso em nosso site e no aplicativo SVPM 
à área de “Serviços Interativos”, na qual é 
possível consultar o trâmite de requisições, 
ler o BONO e acessar o “Fale Conosco”, 
dentre outros serviços.

 

Por oportuno, incentivo a consulta ao 
site do SVPM antes de comparecer a uma 
de nossas unidades de atendimento. Ressal-
to também que a alteração da denominação 
da OM de Serviços de Inativos e Pensionis-
tas da Marinha (SIPM) para Serviço de Ve-
teranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), 
acarretou a mudança do endereço eletrônico 
para: www.svpm.mar.mil.br.

Aproveito esta edição do JVP para reafir-
mar nosso compromisso, expresso no lema 
da OM: “Servir com qualidade a quem serviu 
à Marinha do Brasil com dedicação”.

Ricardo Luís Veloso Mendes
Capitão de Mar e Guerra (IM)
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SISBOL NA PALMA DA MÃO
O SISBOL é um ambiente de 

consulta que fornece informações 
importantes sobre a carreira dos 
militares da ativa e dos veteranos. 
Inicialmente acessível somente 
pela intranet da RECIM no site da 
Diretoria de Pessoal Militar da Ma-
rinha (www.dpmm.mb), há alguns 
anos o Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha, lançou em 
seu site na internet um ambiente 
similar para disponibilizar as infor-
mações do SISBOL aos usuários 
cadastrados no site. 

Com ascensão da plataforma 
“mobile” e a criação do aplicati-
vo SVPM, surgiu a idéia de mo-
dernizar a consulta ao SISBOL e 
integrá-la aos diversos serviços já 
disponíveis na seção Serviço Inte-
rativos do App. Visando à contínua 
melhoria dos serviços prestados 
aos usuários, em abril de 2018, o 
SVPM prontificou a terceira evo-
lução do App, a qual  integrou o 
SISBOL aos diversos serviços já 
disponibilizados.

Com um layout muito mais inte-

rativo, dinâmico e fácil, a consulta 
ao SISBOL trouxe para a palma da 
mão um jeito moderno de visua-
lizar as informações de carreira. 
Dentre as diversas inovações, des-
taca-se a consulta por turmas, que 
simplifica a obtenção de informa-
ções de militares da mesma turma 
de Colégio Naval, Escola Naval,  
Sargento, Cabo ou Aprendiz-Ma-
rinheiro. Além disso, estão dispo-
níveis em poucos cliques informa-
ções sobre os oficiais veteranos.

O aplicativo SVPM pode ser 
baixado nas lojas virtuais Google 
Play e Apple Store, sem custo. O 
acesso a seção de Serviços Intera-
tivos (BONO, SISBOL, Cadastro 
de TTC, Acompanhamento de Re-
quisição, Ouvidoria e Alterações 
de Dados) é exclusivo para os vin-
culados ao SVPM (militares e civis 
veteranos, pensionistas, ex-comba-
tentes e anistiados políticos) me-
diante cadastro realizado por meio 
do próprio aplicativo ou na página 
do SVPM na internet. Aplicativo SVPM

IMPRESSÃO DO BP PARA 
VETERANOS E PENSIONISTAS

O Serviço de Veteranos 
e Pensionistas da Marinha 
(SVPM) oferece a seu pú-
blico, para recebimento dos 
seus Bilhetes de Pagamento 
(BP), as alternativas “não 
imprimir o BP” ou “enviar 
o BP para a residência”. A 
escolha pode ser feita pre-
sencialmente, por ocasião do 
cadastramento ou recadastra-
mento na OM, ou pelo siste-
ma “BP On-line”.

dos bancos conveniados, por 
meio do Internet Banking, 
ou no “BP On-line”.

As orientações para os 
veteranos e pensionistas se 
cadastrarem no sistema BP 
On-line podem ser obtidas 
no ícone “BP ON-LINE”, 
disponível nos sítios da PA-
PEM na intranet (www.pa-
pem.mb) e internet (www.
mar.mil.br/papem).

No “BP On-line”, basta cli-
car no link “Novo BP Digital 
- Prático e Sustentável (opção 
para não imprimir o BP)” e o 
documento não será mais enca-
minhado impresso. É possível 
voltar a receber em casa o BP, 
sempre que o militar ou pensio-
nista desejar, somente desmar-
cando a opção. O sistema emi-
tirá mensagem de confirmação 
e informará que será utilizado o 
endereço cadastrado no SVPM. 

Vale ressaltar que o valor do selo 
será debitado no pagamento.

Como o BP fica disponível nos 
terminais bancários de autoaten-
dimento, a opção “enviar o BP 
para o banco” não está mais dis-
ponível. Quem optou por esta al-
ternativa anteriormente será feita 
de forma automática a mudança 
para “não imprimir o BP”. Neste 
caso, a pessoa poderá consultar 
e, caso necessite, imprimir nos 
terminais de autoatendimento 
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER NO SVPM

ALERTA DE GOLPE
Veteranos e pensionistas 

vêm recebendo ligações te-
lefônicas de golpistas soli-
citando dados pessoais em 
troca de benefícios, segu-
ros, empréstimo consignado  
entre outros. Além disso, 
há fraudadores que exigem 
depósito em dinheiro pro-
metendo restituição de va-
lores de fundos de pensão 
ou como requisito para con-
cessão de pensão militar ou 
aposentadoria.

promessas de acelerar o crédito 
ou outras vantagens.

Caso receba algum contato 
desse tipo, denuncie à Ouvido-
ria do SVPM: (21) 2104-6200 
ou diretamente no aplicativo do 
SVPM, por meio de denúncia 
na área de “Ouvidoria” (aber-
ta a qualquer cidadão) ou pelo 
“Fale Conosco” (área de servi-
ços interativos).

     Não pague nada 
por serviço oferecido 

pelo SVPM.

O Serviço de Veteranos e Pen-
sionistas da Marinha (SVPM) 
não solicita nem confirma da-
dos cadastrais por telefone ou 
e-mail. Tampouco seria cabível 
qualquer tipo de pagamento para 
ter acesso aos serviços/direitos 
devidos à Família Naval. O SVPM 
somente envia representante à re-
sidência quando necessário o aten-
dimento domiciliar, em virtude de 
doença que cause dificuldades de 
locomoção e mediante solicitação 
do próprio veterano/pensionista 

ou seu representante legal.
Por isso, redobre os cuidados 

com quaisquer ligações telefôni-
cas, e-mail de origem desconhe-
cida ou visitas residenciais:
• Não forneça senha ou e-mail a  
terceiros;
• Não aceite contatos de interme-
diadores por telefone ou em sua re-
sidência;
• Não forneça dados pessoais e có-
pia de seus documentos;
• Não assine contrato em branco; e
• Tome cuidado com pessoas com 

Praças do SVPMOficiais e Servidoras civis do SVPM

No dia 08 de março é come-
morado o Dia Internacional da 
Mulher. A inspiração por trás da 
celebração surgiu no final do sé-
culo XIX e início do século XX 
nos Estados Unidos e na Europa. 
Na ocasião, as mulheres reivin-
dicavam a redução da jornada 
de trabalho, lutavam  por me-
lhores condições de vida e pelo 
sufrágio feminino. Essa data re-
monta o episódio em que  ope-
rárias foram mortas durante um 

incêndio que ocorreu em uma 
fábrica em Nova York, em 1857.

Em 07 de julho de 1980, re-
gistrou-se o ingresso da mu-
lher como militares na Mari-
nha do Brasil, por iniciativa do 
então Ministro da Marinha, o 
Almirante de Esquadra Maxi-
miano Eduardo da Silva Fonse-
ca. É destaque mencionar que 
a Marinha foi a pioneira dentre 
as Forças Armadas brasileiras 
a admitir mulheres em suas fi-

leiras. É também a única For-
ça, até a presente data, em que 
uma mulher alcançou o círculo 
de Oficial-Generais (Contra-
-Almirante). Outro feito rele-
vante relacionado à importan-
te presença das mulheres na 
Marinha foi a nomeação, pela 
primeira vez, de doze Guar-
das-Marinha do Corpo de In-
tendentes da Marinha, do sexo 
feminino, na Escola Naval, em 
09 de dezembro de 2017.

No dia 08 de março de 2018, 
O SVPM, em valorização a essa 
fundamental parcela da força de 
trabalho, homenageou as mulhe-
res que aqui labutam, militares e 
servidoras civis. Na ocasião, fo-
ram destacadas as qualidades que 
as mulheres possuem de forma 
inata: a atenção, o zelo e a sen-
sibilidade, dentre outras; qua-
lidades estas, que contribuem 
para o harmonioso trabalho em 
equipe e excelentes resultados.
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES FÍSICAS 
NA TERCEIRA IDADE

Sabemos que uma parte dos 
problemas de saúde que vão 
desenvolver-se na terceira ida-
de tem origem genética, outra 
depende das exposições am-
bientais que nosso organismo 
tenha sofrido ao longo da vida 
e uma terceira parte dependerá 
do nosso estilo de vida, isto é, 
das nossas escolhas.

A prevenção primária, en-
tendendo como tal aquilo que 
fazemos no intuito de remo-
ver causas e fatores de risco de 

um potencial problema de saú-
de, inclui a promoção da saúde 
e a proteção específica contra 
determinadas doenças. Como 
exemplo, podemos citar as imu-
nizações e os exercícios físicos.

Nesse sentido, as ativida-
des físicas merecem menção 
especial. O exercício regular 
e orientado permite um bom 
condicionamento cardiorres-
piratório e ajuda a diminuir as 
perdas musculares decorrentes 
do envelhecimento. Idosos pra-

ticantes assíduos de exercícios 
têm maiores chances de mante-
rem-se ativos e independentes e 
ainda apresentarem redução do 
risco de comprometimento cog-
nitivo. A prática rotineira de ati-
vidades físicas é um dos fatores 
que influencia a variabilidade do 
estado geral constatada entre os 
idosos de mesma idade. 

Alcançar a desejada condi-
ção de um “envelhecimento 
bem-sucedido”, ou seja, aquele 
estado em que o idoso desfru-

ta da preservação de suas fun-
ções, tanto no seu autocuidado 
quanto na sua capacidade de 
produzir e se relacionar com o 
mundo, exige, de forma geral, 
a manutenção de um equilíbrio 
entre o fortalecimento muscu-
lar e o condicionamento aeró-
bico, sempre levando em conta 
as particularidades de doenças 
e as preferências individuais.

Informações extraídas da  
Sociedade Brasileira de Geria-
tris e Gerontologia.

BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA TERCEIRA IDADE E ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO

MASCOTE DOS VETERANOS
No dia 09 de março de 2018, 

foi realizada no Serviço de Vete-
ranos e Pensionistas da Marinha 
(SVPM) a cerimônia alusiva ao 
22º Aniversário de ativação do 
SIPM. Na ocasião foi lançado 
oficialmente o mascote da OM: 
o “Lobo do Mar”.

Na Marinha do Brasil ,  tra-
dicionalmente, o mascote é 
uma representação visual dos 
valores e características de 
uma determinada Organização 
Militar, e representa, em cer-
ta medida, a “alma da OM”. 
Nesse sentido, a escolha de um 
mascote é um processo cultu-

ral, uma vez que evidencia as 
qualidades e características 
compartilhadas pelas pessoas 
que trabalham naquela orga-
nização por ele representada. 
Ao ser escolhido, serve como 
símbolo comum a todos os in-
tegrantes do grupo, norteando 
esforços e atitudes e servindo 
de elemento agregador.

Com isso em mente, o SVPM 
escolheu como seu mascote o 
“Lobo do Mar”.

Trata-se de figura que nos reme-
te a um velho marinheiro, simpáti-
co, experiente, garboso e envergan-
do o uniforme “Alexandrino”.  

Ele acena positivamente com 
uma das mãos, enquanto a ou-
tra conduz simbolicamente o ti-
mão. Essa figura busca manter 
em boa memória todos aqueles 
que contribuíram para o engran-
decimento de nossa instituição. 
A expressão do “Lobo do Mar” 
transparece tranquilidade, ad-
vinda de sua satisfação com a 
qualidade dos serviços que lhe 
são prestados pelo SVPM, na 
busca permanente por honrar 
o seu lema: 

“Servir com qualidade a 
quem serviu à Marinha do Bra-
sil com dedicação”.
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O então Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha (SIPM) 
foi ativado em 06 de março de 
1996, tendo como propósito o 
exercício de atividades inerentes 
à administração de pessoal inati-
vo e pensionista da Marinha. Ele 
sucedeu, por transformação, à 
Pagadoria de Inativos e Pensio-
nistas da Marinha (PIPM), que 
fora criada em 10 de outubro de 
1960. Em cumprimento à Porta-
ria nº 248/2017 do Comandante 
da Marinha, a denominação da 
OM foi atualizada para Serviço 
de Veteranos e Pensionistas da 
Marinha (SVPM). Até o ano de 
2017, a data em que se comemo-
rava o aniversário da OM era a 

de ativação do SIPM. Contudo, 
como forma de homenagear o 
público-alvo desse Serviço, foi 
alterada a data de celebração, a 
fim de coincidir com o Dia dos 
Veteranos da Marinha, ou seja, 
10 de outubro. Essa mudança 
visa a fortalecer o elo entre os 
veteranos e a OM criada para 
atendê-los, possibilitando uma 
comemoração conjunta entre 
militares e servidores civis da 
ativa, veteranos, pensionistas 
e outros integrantes da família 
naval. Reforça-se pois, não só o 
sentimento de pertencimento à 
nossa Instituição, bem como a 
ideia de que todos são parte im-
portante da nossa Marinha.

ALTERAÇÃO DA DATA DE ANIVERSÁRIO DO SVPM

Alteração da data

No dia 09 de abril de 
2018 ocorreu a Cerimônia de 
Passagem de Vice-Direção do 
Serviço de Veteranos e Pensio-
nistas da Marinha (SVPM). O 

evento foi presidido pelo Dire-
tor do SVPM, Capitão de Mar 
e Guerra (IM) Ricardo Luís 
Veloso Mendes, que deu posse 
no cargo ao Capitão de Fragata 

(IM) Carlos Eduardo Leitzke 
Pa lhares. Na ocasião o Diretor 
ressaltou a importância e a res-
ponsabilidade das atribuições 
deste cargo, desejou sucesso 

ao novo Vice-Diretor e agra-
deceu o CMG (IM) Marcelo 
Carrão pelos excelentes servi-
ços prestados no seu período 
como Vice-Diretor. 

CERIMÔNIA DE PASSAGEM DE VICE-DIREÇÃO

CF (IM) Palhares  novo Vice-Diretor do SVPM  CF (IM)  Palhares, CMG (IM) Veloso e  CMG (IM) Carrão



As Ações Sociais desenvol-
vidas pelo SVPM, ao longo de 
todo o ano, constituem-se em 
excelente oportunidade para que 
os veteranos formem ombro a 
ombro com os militares da ativa 
no desenvolvimento dos nossos 
vários projetos sociais, que bus-
cam contribuir, embora de forma 
singela, para a construção de um 
mundo melhor, mais sustentável.

Para consecução deste am-
plo propósito, mensalmente são 
realizadas campanhas de arre-
cadação de alimentos, fraldas, 

agasalhos e brinquedos; além de 
campanhas de doação de san-
gue. Os donativos arrecadados 
são entregues em instituições 
beneficentes cadastradas junto 
ao SVPM, que abrigam menores 
e idosos oriundos das camadas 
menos favorecidas da sociedade; 
e o sangue coletado é destinado 
ao Hemocentro do Hospital Na-
val Marcílio Dias, que atende a 
toda a Família Naval.

Cabe ressaltar que, indepen-
dentemente da quantidade de 
donativos arrecadados, o desper-

tamento de um espírito voluntá-
rio e o incentivo à solidariedade 
constituem-se nos resultados 
mais importantes. Portanto, o 
propósito maior é o fomento da 
mentalidade de contribuição, da 
conscientização de que somos 
todos socialmente responsáveis. 
É notório que qualquer ajuda, 
por menor que seja, contribuirá 
para amenizar a fome, o frio, o 
desconforto e levará alegria aos 
idosos e às crianças carentes das 
casas de acolhimento.

Aproveitamos esta edição do 

JVP para conclamar todos os 
veteranos, militares e civis, bem 
como seus pensionistas, a conti-
nuarem participando de nossas 
campanhas. Sempre que vierem a 
nossa sede ou a qualquer dos nos 
Postos de Atendimento Avança-
dos (HNMD, PNNSG, PNCG, 
PNN e Casa do Marinheiro) tra-
gam suas doações. 

Juntos, podemos muito mais.
Participe você também!

Programação de campanhas 
de arrecadação para o 2º semes-
tre de 2018:
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OS VETERANOS DA MARINHA E A SUSTENTABILIDADE SOCIAL

Meses de Julho e Outubro

Mês de Setembro 

Meses de Agosto e Novembro
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CONVERSÃO DE LESM EM PECÚNIA

31ª CORRIDA DOS FUZILEIROS NAVAIS E 13ª 
CORRIDA DO CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA

Por meio da Portaria Normativa 
nº 31/GM-MD, de 24MAI2018, o 
Ministério da Defesa regulamen-
tou a possibilidade de conversão 
de Licença Especial de Seis Meses 
(LESM) não gozada em pecúnia.

O reconhecimento de tal direito, 
pelo Ministro da Defesa, vem ao en-
contro de um anseio de longa data 
da família militar e consigna a justa 
recompensa àqueles que se dedi-
caram ao serviço da pátria abrindo 
mão de benefícios ao longo de sua 
vida profissional.

Os militares veteranos, transferi-
dos para a inatividade nos últimos 
cinco anos ou os sucessores dos 
militares falecidos nesse mesmo pe-
ríodo, que não usufruíram a LESM 
na ativa, ou dela não se utilizaram 
para antecipar a transferência para a 

inatividade e que tenham firmado o 
Termo de Opção de LESM, no ano 
de 2001, nas alternativas B (períodos 
que não foram gozados e contados 
em dobro na passagem para a ina-
tividade) ou C (períodos que não 
foram gozados, contados em dobro 
na passagem à inatividade remune-
rada e computados para percentual 
do Adicional de Tempo de Serviço), 
tem direito de perceber em pecúnia 
por este período.

Ressalta-se que os direitos remu-
neratórios (Adicional de Tempo de 
Serviço, Adicional de Permanência 
e vencimentos em grau hierárquico 
superior) percebidos atualmente em 
virtude da conversão da LESM em 
tempo de serviço, serão restituídos 
integralmente e com valores atuali-
zados. Para mais informações bem 

como o modelo de requerimento po-
derão ser obtidas no site, no aplica-
tivo SVPM ou presencialmente nos 
diversos Postos de Atendimento, 
inclusive Organizações Militares de 
Apoio e Contato (OMAC),  Organi-

zações Recadastradoras  (OREC) e 
CPesFN. Após o requerimento pre-
enchido pelo interessado ser devi-
damente protocolado, será encami-
nhado, para análise, à DPMM ou ao 
CPesFN, conforme o caso.

No domingo, dia 27 de maio, 
a MB realizou a maior corrida de 
pelotões do Brasil. A Corrida dos 
Fuzileiros Navais e do Corpo de 
Intendentes da Marinha consoli-
dou-se no cenário de corridas de 
rua na cidade do Rio de Janeiro. 
Nesta última edição, contou com 
um público de aproximadamente 
6.000 expectadores e a presença 

de mais de 4.600 corredores (da-
dos extraídos do site www.chipti-
ming.com.br). A largada ocorreu 
em frente ao Monumento aos 
Mortos da Segunda Guerra Mun-
dial, localizado no Aterro do Fla-
mengo. Os percursos foram de 
5 e 10 km,  com participação de 
corredores individuais, militares 
e civis, além dos pelotões.

O SVPM, imbuído dos valo-
res difundidos pelo evento, tais 
como os benefícios proporciona-
dos pela prática de atividade es-
portiva e o fortalecimento do es-
pírito de corpo, foi representado 
pelo pelotão “VETERANOS”, 
que conquistou o 6º lugar geral, 
na categoria pelotão misto, no 
percurso de 5 Km.

Integrantes da corrida 
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• Programe-se para vir aos locais de atendi-
mento do SVPM nos horários de 8h às 11h ou 
14h às 16h.
• Evite o horário entre 11h e 14h. Nesse pe-
ríodo ocorre o pico de presença de usuários, 
aumentando muito o tempo de espera.
• Acesse o site “www.svpm.mar.mil.br” ou o 
aplicativo de celular para escolher o posto de 
atendimento do SVPM mais próximo de sua 
residência, além de verificar os respectivos ho-
rários de atendimento.

ANTES DE COMPARECER AO SVPM COMUNIQUE
O ÓBITO

POSTOS DE ATENDIMENTO 
AVANÇADO (PAA)

Prepare-se: consulte a Carta de 
Serviços do SVPM, disponível no 
site “www.svpm.mar.mil.br”e 
no aplicativo de celular, a fim 

de conhecer a documentação e 
procedimentos necessários para

o serviço que você precisa.

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA 
CORRENTE APÓS O ÓBITO É CRIME

Ressalta-se a importância da comunicação ao 
SVPM do falecimento de qualquer militar, servi-
dor civil, inativo, ex-combatente, pensionista ou 
anistiado político da Marinha por meio da apre-
sentação da certidão de óbito do falecido para o 
efetivo bloqueio de pagamento. Tal procedimento 
previne o depósito indevido de valores na conta 
corrente do servidor após a data do falecimento 
e evita transtornos administrativos para as apu-
rações de recebimento indevido de proventos e 
pensões. Nesses casos, deve-se atentar para o fato 
de que a utilização desses valores por dependen-
tes ou pessoas próximas poderá constituir crime e 
ensejar a instauração de Inquérito Policial Militar 
(IPM). Comprovado 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.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o SVPM conta com os Postos de Atendimento Avan-
çado (PAA), que foram implantados com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos 
usuários, facilitando-lhes o acesso à maioria dos serviços do SVPM em locais mais próximos de 
suas residências, evitando a necessidade de deslocamentos até a Sede do SVPM.

POLICLÍNICA NAVAL DE 
CAMPO GRANDE (PNCG)
Av. Brasil, n° 44.878 – Campo Grande, RJ
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h 
às 16h.

POLICLÍNICA NAVAL DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/n° - Ponta da Areia 
Niterói (localizado no Complexo da DHN)
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, n° 10.592 – Penha
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

CLUBE NAVAL CHARITAS*
Av. Carlos Ermelindo Martins, n°68 - Charitas 
Horário de funcionamento: 
Terça-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

CLUBE NAVAL PIRAQUÊ*
Av. Borges de Medeiros, n° 2.364 – Lagoa
Horário de funcionamento: 
Quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

CLUBE NAVAL SEDE SOCIAL*
Av. Rio Branco,183 – Centro
Horário de funcionamento: 
Segunda e Quarta-feira, das 13h às 16h.

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, n° 185 - Lins de Vasconcelos 
Horário de funcionamento: 
Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

POLICLÍNICA NAVAL 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, n° 54 – Tijuca
Horário de funcionamento: 
Terça, quarta e quinta-feira, das 8h às 12h e das 
13h às 16h.

*Atendimento somente para sócios

VETERANOS
DO CFN

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 da Pessoal de Fuzileiros Navais 
(CPesFN) dispõe de um Departamento de 
Veteranos e três Postos de Atendimento 
aos Veteranos CFN, sediados no CEFAN 
(Avenida Brasil), no Comando da Divisão 
Anfíbia (Ilha do Governador) e junto ao 
HCM/AVCFN. O CPesFN detém a sub-
delegação de competência para o trato dos 
assuntos relativos ao controle e gerencia-
mento dos militares veteranos do CFN e 
atua como Organização Militar de Apoio 
e Contato (OMAC) para os militares do 
CFN na área Rio.Para o recadastramento anual é necessário documento de 

identidade com fotografia recente, que identifique bem a pessoa.


