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FESTIVAL ÂNCORA SOCIAL CELEBRA SUA 13° EDIÇÃO
PÁGINA 9
DASM COMEMORA DIA DO ASSISTENTE SOCIAL
PÁGINA 3

REMMAR
CCCPM CELEBRA QUEDA DOS JUROS
A recente queda provocada pela Caixa Econômica
Federal em relação a taxa de juros fez com que a
CCCPM também baixasse os seus juros, de modo
a sempre proporcionar as melhores condições de
inanciamento aos beneiciários.

PROJETO ENVELHECER RETOMA ATIVIDADES
PÁGINA 7

JVP
REMODELAGEM DO SVPM NA
SEDE SOCIAL DO CLUBE NAVAL

Com vistas a proporcionar maior
conforto aos veteranos e pensionistas da MB, foi inaugurado o novo
setor de atendimento na Sede Social.

ESPORTES NA MARINHA
ATLETAS CONQUISTAM PRÊMIO BRASIL OLÍMPICO
Atletas das Forças Armadas foram alguns dos 51 premiados como
os melhores em suas categorias no ano de 2017. A Marinha do Brasil
levou cinco troféus no im da noite, além de duas indicações para as
categorias “Atleta da Torcida” e “Melhor Atleta de 2017”, escolhidos
pelo júri especializado.
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Diversão e serviços variados
deram o tom do Festival Âncora
Social, realizado pela Diretoria
de Assistência Social da Marinha
(DASM), no dia 28 de julho, na
Casa do Marinheiro, no Rio de
Janeiro. Com patrocínio da Associação Abrigo do Marinheiro
(AMN), a 13ª edição do evento é tema da matéria de capa
da nova edição do Noticiário

de Bordo. O leitor vai conferir
as atrações do festival, além de
depoimentos de participantes e
profissionais envolvidos.
Destaca-se, também, a homenagem aos profissionais de
Serviço Social das Marinha pelo
Dia do (a) Assistente Social, celebrado em 15 de maio. Foram
convidadas palestrantes das três
Forças Armadas para realizarem

apresentações sobre os desafios
da atuação profissional na área.
O Noticiário de Bordo traz,
ainda, a cobertura da retomada
das atividades do Projeto Envelhecer, fruto da parceria entre o
AMN, a Diretoria de Saúde da
Marinha e a Diretoria de Assistência Social da Marinha. Na reportagem, há, inclusive dicas de
saúde para os leitores.

Nesta presente edição, há,
também, matérias sobre vários projetos sociais dos Núcleos de Assistência Social nos
Distritos Navais. Os temas incluem qualidade de vida, educação financeira, oficinas de
ioga e meditação, preparação
para reserva, entre outros.
Até o próximo exemplar,
boa leitura!
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DASM COMEMORA DIA DO ASSISTENTE SOCIAL

Proissionais de Serviço Social das Forças Armadas no Centro de Estudos da Assistência Social

A Diretoria de Assistência Social
da Marinha (DASM) convidou proissionais da área para comemorar o
Dia do Assistente Social em 15 de
maio no primeiro encontro do Centro de Estudos da Assistência Social,
cujo tema foi “Os desaios da atuação

proissional do(a) Assistente Social na
Instituição Militar”. As apresentações
ocorreram no auditório do Comando
de Operações Navais.
O evento contou com palestras
da Chefe do Departamento de Assistência Social da DASM, Doutora

em Serviço Social pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
Capitão de Fragata Nádia Xavier Moreira; da Doutora em Serviço Social
pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e professora do Centro de
Estudos de Pessoal e Forte Duque

de Caxias do Exército (CEP/FDC),
Sabrina Celestino; da Doutoranda em
Serviço Social pela PUC, Tenente Coronel da Aeronaltica, Rita Emília; e da
Doutoranda em Serviço Social pela
UFRJ e Assistente Social do Exército,
Primeiro-Tenente Jussara Assis.

VENCEDORES DO PRÊMIO GESTÃO SOCIAL

Diretor da DASM, CA Valter premia a
categoria Núcleo de Assistência Social

No dia 15 de maio de 2018, a Diretoria
de Assistência Social da Marinha (DASM)
promoveu a entrega do Prêmio Gestão
Social 2017. Foram agraciados o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), na
categoria Núcleo de Assistência Social;
a Unidade Integrada de Saúde Mental
(UISM), na categoria Organização Militar
com Facilidade de Serviço Social; o Hospital Naval de Salvador (HNSa), na categoria Serviço de Assistência Social Hospitalar. O NAS do Com9ºDN recebeu o
prêmio no próprio distrito.

Representantes das OM ganhadoras do PGS da DASM
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3ºDN REALIZA EVENTO PARA INSERÇÃO NO
MERCADO DE TRABALHO
O Núcleo de Assistência Social
do Com3ºDN, em parceria com a
Escola de Formação de Reservistas
Navais, realizou o II Encontro Socioeducativo de Orientação para Inserção no Mercado de Trabalho no
dia 22 de fevereiro no Cinemar, na
Base Naval de Natal. O evento foi
direcionado aos Marinheiros-Recrutas da Turma I/2017 e Praças de 2ª
Classe da Reserva da Marinha (RM2)

que estão deixando o Serviço Ativo
até 20 de junho de 2018.
Na ocasião, a apresentação foi
ministrada pela coordenadora do
Sistema Nacional de Emprego
(SINE), Liane Moreno, e dois membros da equipe do SINE, Joacir
Marcelino e Naira Solange. A palestra trouxe orientações sobre como
utilizar o SINE e como se destacar
no mercado de trabalho.

Na sequência, a Primeiro-Tenente (RM2-S) Katarine Viana
Nóbrega dialogou sobre empregabilidade, abordando temas como
aspectos essenciais da empregabilidade, fases de um processo seletivo, como construir um currículo e
fatores diferenciais para ocupar um
bom lugar no mercado de trabalho
e crescer proissionalmente.

Palestrante orienta militares
prestes a deixarem a Força

PREVENÇÃO AO ASSÉDIO É TEMA NO 6ºDN
Em comemoração ao mês da
mulher, o Núcleo de Assistência
Social do Com6ºDN realizou, no
dia 19 de março, a palestra “Prevenção à Violência Doméstica e
ao Assédio Moral e Sexual”.
O tema foi abordado pela psicóloga Thatiana Teixeira Pecora, que atende mulheres vítimas
de violência no Centro de Refe-

rência de Atendimento à Mulher
(CRAM), em Corumbá, e pela
Primeiro-Tenente do 6ºDN. Foram apresentados os conceitos e
tipos de violência, a Lei Maria da
Penha, estatísticas relacionadas
à incidência de violência contra
a mulher e aspectos jurídicos relacionados ao tema. Compareceram 75 militares.
Militares em palestra sobre violência doméstica e assédio

9ºDN PROMOVE VISITA AO TEATRO AMAZONAS
O Núcleo de Assistência Social
(NAS) do Comando do 9° Distrito
Naval (Com9°DN) promoveu, no
dia 25 de abril, uma visita temática
guiada ao Teatro Amazonas para 28
dependentes de militares, que participam do Projeto “A Arte de Viver
Bem”. A atividade teve como propósito possibilitar o acesso dos participantes à cultura do Amazonas.
“Agradeço imensamente ao projeto

pela oportunidade de visitar o Teatro. Foi um momento maravilhoso,
onde pude conhecer um pouco mais
da história não só do Amazonas,
onde resido há três anos, como também a história do Brasil”, declarou
a Senhora Vanessa Gomes Padilha.
O Projeto “A Arte de Viver Bem” é
vinculado ao Programa de Qualidade de
Vida no Trabalho e na Família da Diretoria de Assistência Social da Marinha.

Participantes do Projeto “A Arte de Viver Bem”
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM CENA
Os Órgãos de Execução do
Serviço de Assistência Social ao
Pessoal da Marinha (OES) apresentaram, nesse semestre, diversas peças teatrais para promover
a educação inanceira da Família
Naval. O Projeto Poupar do Co-

mando em Chefe da Esquadra,
por exemplo, trouxe a peça “Educação Financeira vem de berço”
voltada para o público infantil,
formado por dependentes de militares da Esquadra.
Já a Policlínica Naval N. S. da

OFICINAS DE IOGA
E MEDITAÇÃO
Começaram, em março, as
Oficinas de Ioga e Meditação
no Núcleo de Assistência Social
(NAS) da Escola de AprendizesMarinheiros de Santa Catarina
(EAMSC ), destinadas aos militares, veteranos e servidores civis,
seus dependentes e pensionistas
com 60 anos ou mais. As atividades fazem parte do Projeto Maturidade Ativa na Reserva (MAR), e
está inserida no Programa de Maturidade Saudável, previsto pela
Diretoria de Assistência Social da

Marinha (DASM).
As oficinas são disponibilizadas para quatro turmas, cada uma
com 10 vagas. As aulas ocorrem
às segundas e quintas-feiras, das
9h às 11h na Sala de Projetos do
NAS, proporcionando mecanismos de participação ativa dos
idosos nos seus contextos familiares e sociais.
O Projeto MAR promove,
ainda, oficinas semanais de canto, pilates, arteterapia, artesanato e trabalhos manuais.

Aula de Ioga no Sul

Glória ofereceu “O Drama da Família Gastão” sobre a relação das
pessoas com o dinheiro e o consumo, o endividamento e a importância da organização inanceira.
O Projeto “Fazendo as contas”
do Centro de Instrução Almirante

Milcíades Portela Alves promoveu
a peça “Abelardo: o trabalhador
endividado”. As três apresentações
teatrais dos OES contaram com a
presença de cerca de 100 pessoas,
dentre militares da ativa, servidores
civis e dependentes.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
NO COMFORAERNAV
O Núcleo de Assistência Social
do Comando da Força Aeronaval
(NAS/ComForAerNav) desenvolve
o Projeto Criando Asas, cujo objetivo é contribuir para a promoção da
autonomia e inclusão dos usuários
do Programa de Atendimento Especial – Pessoa com deiciências, bem
como para o acolhimento e fortalecimento de seus familiares.
Em 20 de março de 2018, no auditório do ComForAerNav, com a
presença de 20 familiares, foi promovida uma mesa redonda sobre

educação inclusiva. Para a realização dessa atividade, foram convidados o Diretor de Educação Inclusiva e Orientação Educacional
da Secretaria de Educação de São
Pedro da Aldeia, Diogo Martins de
Souza, a psicóloga e especialista
em formação de professores, responsável pelo curso de formação
de mediador escolar do Instituto
Colônia do Saber, Míriam Moreira,
e a Diretora do Instituto Colônia
do Saber, Sheila Arantes.

Evento do Projeto Criando Asas em São Pedro D’Aldeia
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CIAA PROMOVE VISITA
AOS NAVIOS DA MB
O Núcleo de Assistência Social
(NAS) do Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) promoveu, no primeiro semestre, uma
semana de atividades para crianças
e adolescentes, dependentes de militares e servidores civis do CIAA,
com o objetivo de promover a socialização, educação, cidadania e
bem-estar físico, psíquico e social.
O Projeto Cidadania contou
com a participação de 68 crianças e
adolescentes nas faixas etárias de 6
a 13 anos de idade.

Em parceria com o Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de
Janeiro (GptFNRJ), foram apresentados materiais de uso naval e
exercícios de adestramento de cães.
Também em parceria com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM),
foi realizada uma visita ao Museu
Naval, ao Submarino, ao Helicóptero e ao Navio Baurú e à Nau do
Descobrimento, o que possibilitou
um aprendizado da história e uma
visão prática das embarcações.
CIAA promove visita aos navios da Marinha

PROGRAMAS DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Assistência Social na Marinha executa os seguintes programas, com
foco nas necessidades apresentadas
pela Família Naval:
Programa de Apoio
Socioeconômico
Os Órgãos de Execução do Serviço
de Assistência Social ao Pessoal da
Marinha executam ações e projetos
que visam apoiar os militares, servidores civis e seus dependentes nos
momentos em que surgem as adversidades inanceiras. Estão previstas
atividades preventivas voltadas para a
educação inanceira, bem como ações
de proteção, na forma de benefícios
sociais e educacionais.
Programa de Movimentação
e Remoção por Motivo Social
O programa tem o objetivo de assessorar os Setores de Distribuição de
Pessoal (SDP) a respeito das possíveis
diiculdades sociais que as movimentações ou permanências possam acarre-

tar na vida dos militares e servidores civis e
suas famílias, subsidiando decisões dos SDP.
Além disso, presta orientação para militares e
servidores civis que solicitam movimentação
ou permanência na sede, cujos problemas sociais estejam interferindo na vida.
Programa de Qualidade de Vida
no Trabalho e na Família

busca-se estimular a participação da família
no acompanhamento de seus dependentes
nos serviços disponibilizados pelo PAE, no
desenvolvimento psicossocial e na inclusão
do usuário na sociedade.
Programa de Atendimento
Interdisciplinar em Missões Especiais

Contribui para elevar o bem-estar da Família
Naval, com ênfase nas seguintes áreas: relacionamento interpessoal no trabalho e na
família, prevenção à dependência química,
orientação proissional, transferência para a
reserva/aposentadoria, responsabilidade social, cidadania, cultura e lazer.

Busca minimizar as diiculdades ocasionadas pela necessidade de afastamento de militares e servidores civis, em serviço ativo,
para desempenhar atividades proissionais
em missões especiais. As ações incluem a
preparação; o apoio social, psicológico e
jurídico, durante todo o período da missão;
e no retorno, para os militares, servidores
civis e suas famílias.

Programa de Atendimento Especial –
Pessoa com Deﬁciências

Programa de Maturidade Saudável

Visa contribuir para a conquista da autonomia e para o desenvolvimento físico, emocional e social. Além disso, busca promover
a inclusão social dos dependentes de militares e servidores civis, da Marinha do Brasil,
com deiciências. Para isso, o PAE conta
com uma rede de serviços de prevenção, habilitação e reabilitação da pessoa com deiciência, que podem ser encontrados em diversas clínicas credenciadas. Neste processo,

Visa promover a qualidade de vida e a saúde
de militares e servidores civis da Marinha do
Brasil, seus dependentes e pensionistas, com
idade igual ou superior a 60 anos, objetivando sua autonomia, inserção social, fortalecimento das redes de cuidados e o incentivo
ao desenvolvimento físico e intelectual, bem
como sua valorização perante a sociedade.
por meio de ações de cunho preventivo,
promocional, assistencial e educativo.

Programa de Apoio ao
Paciente Internado
Oferece atividades que promovam a
saúde aos pacientes (internados ou
em regime ambulatorial) dos Hospitais Navais e respectivos familiares
com o intuito de minimizar as diiculdades do período de adoecimento.

AÇÕES SOCIAIS
Assessoria e Apoio em
Situação de Óbito
A assessoria às Organizações Militares e o apoio aos familiares serão
realizados por oicial, praça ou servidor civil a ser designado pelo Comandante/Diretor, com a orientação
técnica dos respectivos Órgãos de
Execução do SASPM.
Humanização da
Assistência Social
Desenvolve um conjunto de ações
voltadas para a valorização e o respeito aos usuários e proissionais
prestadores dos serviços no processo do atendimento.
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PROJETO ENVELHECER RETOMA ATIVIDADES

Participantes do Projeto Envelhecer com integrantes do Adolescer

Dança e alto-astral marcaram a
retomada das atividades do Projeto
Envelhecer na Casa do Marinheiro
(CMN) no dia 17 de abril. Com o
apoio da Diretoria de Saúde da Marinha (DSM) e da Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM),
o projeto do Abrigo do Marinheiro
(AMN) contou com a participação
de diversos idosos da Família Naval
que assistiram a palestras e izeram
atividades físicas.
O Diretor da CMN Capitão de
Mar e Guerra (IM) Isaac Newton
Vieira realizou a abertura do evento:
“Sintam-se acolhidos por todos nós
que trabalhamos com ainco para
proporcionar atividades que contribuam para o bem-estar dos participantes”. A Capitão-Tenente (T)
Nasciara Nascimento Souza, assistente social da DASM, conduziu as
apresentações dos proissionais da
área de saúde.
Durante a primeira palestra, o

Capitão-Tenente (S) Haendel Motta
Arantes, psicólogo do Ambulatório
Naval da Penha (ANP), explicou que
somos feitos de três partes: mente,
corpo e emoções: “Precisamos cuidar da mente com ações que estimulem a memória (palavras-cruzadas,
caça-palavras, entre outras); do corpo com atividades físicas; e das emoções, por meio do acompanhamento
com especialista e da socialização”.
Em seguida, a Capitão de Fragata (S) Márcia Guimarães Crossetti,
isioterapeuta da Policlínica Naval
Nossa Senhora da Glória (PNNSG),
recomendou aos idosos que usassem
roupas leves e bebessem bastante
água para hidratar. A Capitão-Tenente (S) Cristiane da Silva Gabriel,
enfermeira do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), complementou
a fala da comandante, lembrando a
necessidade do uso de sapatos confortáveis para a realização das atividades do projeto.

Por im, foram realizadas atividades de alongamento e de dança
pelos proissionais da equipe do
“Envelhecer” com a participação
de alunos do Projeto “Adolescer”,
de modo a promover o intercâm-

bio de gerações. O projeto ocorre
todas as terças e quintas das 8h às
11h, na CMN, Av. Brasil, 10.592,
Penha, Rio de Janeiro. Informações adicionais: (21) 2584-2400.

Atividades físicas realizadas pelos idosos na Casa do Marinheiro
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FESTIVAL ÂNCORA SOCIAL CELEBRA SUA 13º EDIÇÃO

Parte do público assiste apresentação da Banda Marcial

Por Priscila Costa
No último sábado do mês de
julho, a Família Naval curtiu mais
uma edição da festa que reúne
diversas Organizações Militares
trabalhando em prol dos presentes, serviços de utilidade pública,
promoção de programas sociais
e muita diversão. Idealizada pela
Diretoria de Assistência Social da
Marinha (DASM) e patrocinada
pela Associação Abrigo do Marinheiro, a 13º edição do Festival
Âncora Social aconteceu no dia
28 de julho e entrou para história
conquistando o pessoal também
pelo estômago. Pela primeira vez,
os estandes gastronômicos ofereceram comida e bebida de graça
para todos aqueles que estiveram

na Casa do Marinheiro.
Aproveitando-se da época de
festas juninas, o Âncora Social se
vestiu de caipira e foi brincar junto às três mil pessoas, em média,
que se dividiram entre parques
infláveis para as crianças, planetário móvel, serviços de estética,
orientações e prevenções à saúde,
apresentações teatrais e musicais,
gincanas e disputa por prêmios
diversos. Outros pontos altos ficaram por conta da participação
da Banda Marcial e do pelotão de
Ordem Unida Silenciosa do Corpo de Fuzileiros Navais.
Prestigiaram a ocasião o Comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, o Diretor-Geral de
Pessoal da Marinha, Almiran-

te de Esquadra Celso Luiz Nazareth, ambos acompanhados
das respectivas esposas, além
de diversas autoridades. “Está
maravilhoso”, disse o Terceiro-Sargento (EL) Isaquel Silva
de Jesus, acompanhado da filha
Laura Dantas de 3 anos. O militar destacou, ainda, a importância do festival para conhecer os
meios que a Marinha nos oferece
em termos de assistência social e
saúde. Mônica Santiago, esposa
do Suboficial (ES) José Nunes
da Silva, endossou: "o evento foi
bem diversificado, para todos,
de qualquer idade”.
Diretor da Assistência Social
da Marinha e Diretor-Geral do
Abrigo do Marinheiro, o Con-

tra-Almirante Valter Citavicius
Filho evidenciou a importância
da festa para a Família Naval:
“Além de funcionar como uma
ferramenta de divulgação institucional da Assistência Social
e da Marinha como um todo, o
Festival contribui para estreitar
laços entre os integrantes da Família Naval".
A novidade para este ano ficou a cargo da farra gastronômica. Como uma boa festa julina
que se preza, além da decoração
típica com balões, bandeirinhas
e afins, era possível se fartar de
churrasquinho, salsichão, cachorro-quente, pizza, pipoca,
biscoito e refrescos. E o melhor,
sem pagar nada.
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Espaço AMN atraiu o público com benefícios diversos

ESPAÇO AMN MOVI- associação contou com cabine de go do Marinheiro se lançou no tradoras de benefícios que atuam
MENTA PARTICIPANTES fotos instantâneas, lembrança para Instagram e presenteou os novos junto ao Abrigo do Marinheiro

Principal patrocinador do evento, o Abrigo do Marinheiro marcou
presença com diversas atrações e a
todo instante teve seus estandes intensamente visitados. Além de oferecer informações acerca de Projetos Sociais e serviços exclusivos, a

as crianças e a presença de diversos
estabelecimentos comerciais conveniados, que além de apresentar
descontos previstos por contrato
junto à associação, ofereceram
promoções aos presentes.
Aproveitando a ocasião, o Abri-

seguidores com um kit embalado
em bolsa personalizada contendo
coqueteleleira, material de escritório, panletos informativos, tarifários de serviços e vouchers com
descontos em restaurantes, centros
de estética e faculdades. Adminis-

Família Naval presente no 13° Âncora Social

por meio de contrato para o oferecimento de serviços exclusivos,
Qualicorp, Grupo Mapma e Mongeral Aegon realizaram sorteios de
robô aspirador, Smart TV, câmera
de ação, relógio, caixa de som portátil e chapinha.
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Momentos bem disputados estiveram por conta do tradicional
QUIZ AMN, jogo interativo em
que, por meio de dispositivos eletrônicos, os concorrentes eram incitados a responder questões sobre
o Abrigo no menor tempo possível.
Entre os prêmios, im de semana em
Búzios doado pela agência de Turismo Eguide, um kit em prata oferecido pela joalheria Danielle Dessin,
e passeios diversos proporcionados
pelo Departamento Cultural do
Abrigo do Marinheiro.
Compondo o Espaço AMN,
ainda estiveram o curso de idiomas
Cultura Inglesa, com sorteio de bolsas; a Escola de Entretenimentos
Zion, com um local dedicados aos
games; a empresa de móveis personalizados, Planejando Espaços, que,
além de doar porta-retratos, balões,
sortear cafeteiras, levou óculos 3D
para que o interessado percebesse
sua área sendo montado virtualmente; Daniele Dessin que sorteou semijoias e vendeu produtos a preços
promocionais; a Eguide Turismo,
nova parceira do AMN que realizou
simulações de pacotes aos interessados; a empresa de aluguel de carros
Movida, que esclareceu dúvidas sobre o convênio que confere 64% à
Família Naval, além da possibilidade
de simulações de alugueis e distribuição de brindes institucionais da Movida; e a Universidade BrazCubas
marcou presença como a representante na área educacional da parceria
de descontos Abrigo do Marinheiro.
Após o lançamento do Instagram
no evento, foi possível perceber o
quanto o público esteve à vontade
durante o Festival Âncora Social.
Estão por lá registros como o de Rosana Monteiro: “Maravilhoso evento. Organização em todos os quesitos. Brindes, brincadeiras, comes e
bebes. Atendeu com muito carinho
ao público infantil, jovens, adultos e
terceira idade. Que venha 2019!”

Público participa do Quiz do AMN

Ganhador do Robô Aspirador sorteado
pela Qualicorp

Da esq. p/ dir: Diretora Nacional das VCB, Sra. Chistiani Prisco Leal Ferreira; Comandante da Marinha, AE Eduardo
Bacellar Leal Ferreira; Sra. Fátima Nazareth; e DGPM, AE Celso Luiz Nazareth

Banda Marcial se apresenta ao público do 13º Âncora Social
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MARINHA E AMN ESTIMULAM AMOR AO MAR EM
CRIANÇAS, POR MEIO DE PASSEIO CULTURAL

Alunos da Organização Solar Meninos de Luz no passeio marítimo

Por Leonan Nicolas
Preservar tradições navais e o
amor à Marinha do Brasil são características essenciais do Abrigo do Marinheiro. E cumprindo
parte de sua missão, ladeada pela

Marinha do Brasil, a associação
proporcionou a 23 alunos da Organização Solar - Meninos de Luz,
um mergulho histórico na formação do estado do Rio de Janeiro à
beira mar. A bordo da embarcação
Rei Tomás, alunos do primeiro ao

nono ano tiveram a experiência de
conhecer os principais pontos turísticos e históricos da Cidade Maravilhosa em um passeio marítimo
guiado por historiadores pela Baía
de Guanabara.
“A importância desse passeio é

Crianças visitaram também o Espaço Cultural da Marinha

permitir que crianças nunca percam o direito de sonhar! Sonhar
com a construção de um mundo
melhor e até, quem sabe, em fazer
parte da Marinha do Brasil no futuro. Essa integração da força armada com crianças e adolescentes
contribuem com a valorização do
nosso trabalho diante da sociedade”, abordou a Primeiro-Tenente
(RM2-T) Caroline Mansur.
O passeio impactou o jovem
público instantaneamente. Tanto
que o pequeno Kayke Nascimento,
de 11 anos, compartilhou publicamente seu desejo em trabalhar
entre os navais: “Adorei o passeio.
Gostei de tudo, principalmente o
barco e o submarino. Esse passeio
me motivou, deu coragem para trabalhar na Marinha”.
A informação, assim como toda
experiência, pode ser partilhada
em sociedade. E a professora do
Solar Meninos de Luz, Cauana
Berilo, airma a importância dessa
oportunidade aos alunos: “Essas
crianças e adolescentes moram em
área de violência e de difícil acesso
à maioria da sociedade. E embora estejam tão perto de todos, às
vezes, parecem estar muito longe.
Por isso, é muito importante levar,
até a comunidade, tudo que eles
conheceram e vivenciaram aqui,
principalmente para os mais novinhos. É nítido perceber que o
vivenciado por eles aqui marcou
seus dias. Não é simplesmente um
passeio, é uma experiência para a
vida toda”.
Após o passeio marítimo, o
grupo visitou o Espaço Cultural da
Marinha, conhecendo o Submarino Riachuelo e o CTE Bauru.
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NOVA FRIBURGO TERÁ NOVO
HOTEL DE TRÂNSITO PARA PRAÇAS

Fachada do antigo hospital tisiátrico que dará lugar ao novo HT para praças

No dia 6 de março, no Sanatório
Naval de Nova Friburgo, foi assinado o Contrato de adaptação do antigo Hospital Tisiátrico para a instalação de um Hotel de Trânsito para
praças, tendo como meta de inauguração dezembro deste ano.
A iniciativa visa atender ao
anseio das praças, apontado nas
pesquisas de opinião, de modo a
possibilitar facilidades para o desenvolvimento de atividades sociais, esportivas e recreativas aos
nossos militares.
Além da ampliação do lazer e
conforto, o empreendimento confere um destino funcional a uma
estrutura histórica desativada há 25
anos. O feito espera repetir os bons
resultados obtidos pela Casa do
Velho Marinheiro, Hotel de Trânsito para oiciais, democratizando
assim um espaço exclusivo a toda

Família Naval para a apreciação de
passeios e atividades que levam a
cachoeiras, riachos, mirantes naturais e reservas ambientais.
O projeto prevê a construção de
28 suítes, com possibilidade de futura expansão, cozinha e refeitório,
salão de TV e de jogos, área de lazer
e um jardim de inverno, representando um impacto social signiicativo no bem-estar e o aumento da
qualidade de vida da Família Naval.

Da esq. p/dir. VA Leitão testemunha
contrato celebrado pelo DASM, CA
Valter e o presidente da Engenew Engenharia LTDA, Silvio Bonatti

DESCONTOS DO AMN À FAMÍLIA NAVAL
Você já conhece o mar de benefí- ao AMN têm um leque de parceiros sas parcerias são nacionais, caso das
cios da Família Naval oferecido pelo com descontos especiais.
Drogarias Pacheco e São Paulo, a
Abrigo do Marinheiro? Não? Então
Vale ressaltar que algumas des- locadora de carros Movida, a rede
dê só uma olhada nos descontos e
veja como usufruir deles!
Estamos constantemente em
busca de irmarmos parcerias com
estabelecimentos comerciais e educacionais para brindarmos nossos
associados com descontos nessas
empresas, que se estendem ao ramo
farmacêutico, aluguéis de carro, cursos de idiomas, áreas de estética, universidades, clubes de teatro, instituições de ensino, entre outros. Essas
parcerias são pensadas para fornecer
mais conveniência aos nossos associados, e aqueles que se vinculam

Spa das Sobrancelhas e o curso de
idiomas Cultura Inglesa. Os demais,
são regionalizados. Cabe destacar
ainda que a associação ao Abrigo
do Marinheiro é totalmente gratuita. E quanto mais associados,
maior o poder de negociação junto aos estabelecimentos.
Para acessar os descontos, é preciso apresentar documento de identiicação com foto e a carteirinha
de associado ao AMN na unidade
da empresa parceira. O documento
pode ser veriicado na página eletrônica do Abrigo do Marinheiro –
www.abrigo.org.br. Após digitar seu
CPF, o documento poderá ser impresso e apresentado na loja.

