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58º ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE VETERANOS E 
PENSIONISTAS DA MARINHA

Cerimônia militar alusiva ao 58º Aniversário de Criação do SVPM

58º Aniversário de Criação do SVPM

O SVPM celebrou no dia 10 de 
outubro, o 58º aniversário de cria-
ção do Serviço de Veteranos e Pen-
sionistas da Marinha, em uma ceri-
mônia militar, realizada no Jardim 
de Inverno do Edifício Almirante 
Tamandaré, presidida pelo Diretor 
do Pessoal Militar da Marinha, Vice 
Almirante Renato Rodrigues de 
AGUIAR FREIRE.

Ao longo de seus 58 anos de 
existência, o SVPM tem contribuí-
do para a Administração do Pessoal 
da Marinha do Brasil, no tocante às 
atividades relacionadas ao seu pú-
blico-alvo, avançando sempre na 
direção da excelência da qualidade 

Ex-Diretores do SVPM

dos serviços prestados, perseguin-
do diuturnamente o aprimoramen-
to de seus processos.

Uma adaptação recente foi a al-
teração da data de celebração do 
aniversário da organização, também 
suscitada pela alteração de denomi-
nação. Desde a ativação do SIPM, 
celebrava-se o aniversário em 06 de 
março. Contudo, na medida em que 
a organização buscava resgatar sua 
história, a data de celebração foi al-
terada para o dia 10 de outubro. A 
data escolhida, a de criação da anti-
ga PIPM, passou a ser coincidente 
com a celebração do Dia dos Vete-
ranos da Marinha.



Diretor JVP: Ricardo Luís Veloso Mendes   
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O alvorecer de 2019 desponta no horizonte e, 

com ele, aproxima-se também o término de mi-

nha singradura na Direção do SVPM.

Foram dois anos intensos, porém contan-

do sempre com a orientação segura e precisa de 

meus superiores e com a incansável ajuda de toda 

a  Tripulação.

Nesta ocasião, lançamos mais uma edição do 

nosso JVP. Publicação informativa à família na-

val, em particular, aos veteranos e pensionistas, 

acerca das diversas atividades desenvolvidas pelo 

SVPM. O segundo semestre de 2018 foi um perí-

odo muito produtivo, marcado pela realização de 

diversos eventos e a conclusão de alguns projetos.

Tudo que fazemos a bordo do SVPM visa a 

atender com qualidade, educação e cortesia nosso 

público-alvo e, para isso, empenhamos todos os 

recursos e esforços disponíveis.

Desta forma, almejamos prestar um serviço de 

excelência e que efetivamente atenda às deman-

das dos veteranos e pensionistas. 

Este JVP apresenta uma cobertura singela 

dos eventos tradicionais do calendário naval, tais 

como as comemorações Dia do Veterano, Dia do 

Marinheiro e o Festival Âncora Social.

Desejo a todos uma boa leitura!

Ricardo Luís Veloso Mendes

Capitão de Mar e Guerra (IM)
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CICLO DE PALESTRAS

O Ciclo Anual de Palestras 
que compreende preleções 
mensais e tem como propósito 
ministrar à força de trabalho 
do SVPM conteúdos sobre te-
mas diversificados, abordan-

nados, cheque especial, etc.) 
e precauções para evitar o en-
dividamento, entre outros tó-
picos correlatos.

Em 15 de outubro, sobre 
“Liderança”, ministrada pelo 
CMG (Ref-FN) Sergio Mar-
ques Soares. A experiência 
que o oficial possui sobre o 
tema propiciou um significa-
tivo ganho de conhecimento 
para a tripulação.

do assuntos de interesse do 
serviço, da Marinha ou dafa-
mília naval. As apresentações 
são realizadas por militares 
do próprio SVPM ou por pa-
lestrantes convidados, quando 
são abordados temas que de-
mandem expertise.

Neste segundo semestre de 
2018, destacamos duas entre 
as várias palestras ministra-
das:

Em 31 de agosto, sobre 
“Educação Financeira”, mi-
nistrada pelo CMG(Ref-IM) 
Luiz Paulo Guimarães. Houve 
ótima repercussão na audiên-
cia por tratar de assuntos de 
relevância para as famílias de 
nossos militares, tais como: 
controle do orçamento pes-
soal, uso correto de instru-
mentos de crédito (cartões de 
crédito, empréstimos consig-

REUNIÃO INTERFORÇAS SOBRE GESTÃO DE VETERANOS E PENSIONISTAS

Nos dias 25 e 26 de junho foi 
realizada a reunião Interforças, 
nas dependências do Serviço de 
Veteranos e Pensionistas (SVPM) 
e da Pagadoria de Pessoal da Ma-
rinha (PAPEM). No evento foi 
promovido o intercâmbio em as-
suntos relacionados a pagamento 
de pessoal, prova de vida, direitos 
dos veteranos, reposição ao erário, 

uso de tecnologia da informação e 
atendimento ao público.

A Marinha do Brasil destacou-
-se pelo uso de novas tecnologias 
para prestar serviços aos vincu-
lados, notadamente o aplicativo 
SVPM, disponível nas versões IOS 
e Android e o programa do Mó-
dulo para cálculo da conversão da 
LESM em pecúnia.

Estiveram presentes o Diretor 
da Pagadoria de Pessoal da Ma-
rinha (PAPEM), CMG (IM) Ale-
xandre de Mello BRAGA, o Sub-
Chefe do Centro de Pagamento do 
Exército (CPEx), CEL INT MAR-
CELO LUIZ Almeida de Jesus, o 
Diretor do Serviço de Veteranos e 
Pensionistas da Marinha (SVPM), 
CMG (IM) Ricardo Luís VELOSO 

Mendes, o Diretor da Subdiretoria 
de Inativos e Pensionistas da Ae-
ronáutica (SDIP), CEL INT Car-
los ADRIANO Pinheiro Barreira, 
o Diretor da Pagadoria de Inativos 
e Pensionistas da Aeronáutica (PI-
PAR), CEL INT VALNEI Silva da 
Cruz, além de Oficiais Superiores, 
Intermediários e Subalternos das 
três Forças Armadas.

Reunião Interforças
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DIA NACIONAL DE COMBATE AO CÂNCER
O dia 27 de novembro é o Dia 

Nacional de Combate ao Câncer. 
A data tem como objetivo cons-
cientizar a população sobre a im-
portância da prevenção. O câncer é 
considerado um problema de saúde 
pública em todo mundo e no Brasil 
é a segunda causa de óbito. É uma 
das grandes preocupações mun-
diais e ganha destaque nas Políticas 
de Saúde Pública. As estratégias ba-
seadas em promoção de saúde e na 
detecção precoce do câncer são de 
grande relevância para a redução 
de incidência e mortalidade por 
câncer.

O câncer de próstata e de mama 
são os que mais acometem a popu-
lação, principalmente a da região 
Sudeste. Dessa forma, alerta-se 
para algumas medidas profiláticas 

de fácil execução e de maior efeti-
vidade. 

São elas:
1- Não fume;
2- Tenha alimentação saudável;
3- Faça atividade física;
4- Evite a obesidade;

5- Faça o exame preventivo;
6- Evite ou limite a ingestão de 
bebidas alcoólicas;
7-Evite a exposição prolongada ao 
sol; e
8- Faça diariamente a higiene oral.

A Marinha do Brasil adota es-
tratégias em todo país na luta con-
tra o câncer, prezando pela saúde e 
bem estar da família naval com o 
objetivo de reduzir a mortalidade 
pela doença.

DIA DA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO

Cerimônia militar em comemoração ao Dia da Batalha Naval do Riachuelo

A tradicional cerimônia militar 
em comemoração ao Dia da Bata-
lha Naval do Riachuelo foi reali-
zada em 8 de junho no Serviço de 

153º ANIVERSÁRIO DA BATALHA NAVAL DO RIACHUELO – DATA MAGNA DA MARINHA

Entrega de medalhas aos militares agraciados

Veteranos e Pensionistas da Mari-
nha (SVPM). Foi realizada leitura 
da Ordem do Dia do Comandante 
da Marinha, AE Eduardo Bacellar 

Leal Ferreira e Mensagem do Presi-
dente da República, Michel Temer.

Na ocasião, foram entregues as 
divisas aos militares promovidos 

e a Medalha Militar aos que com-
pletaram 10, 20 ou 30 anos de bons 
serviços prestados à Marinha do 
Brasil.

Dia Nacional de Combate ao Câncer



O Serviço de Veteranos e Pen-
sionistas da Marinha (SVPM) re-
cebeu a visita de uma Comitiva do 
Gabinete do Comandante do Exér-
cito (GCE). A finalidade do encon-
tro foi apresentar aos militares da 
Força coirmã os recursos tecnoló-
gicos desenvolvidos por este Servi-
ço, criados para facilitar a contra-
tação de veteranos militares para 
a prestação de Tarefa por Tempo 
Certo (TTC).

Na palestra foram abordados os 
seguintes assuntos: cadastramen-
to de voluntários, apresentação do 
aplicativo do SVPM para Smar-
tphones e a interface disponibili-
zada para a consulta ao cadastro 
de voluntários pelas Organizações 
Militares interessadas.

A Comitiva do GCE foi com-
posta pelos seguintes militares: 
CEL Marcelo Carvalho RIBEIRO, 
CEL André Luiz de França SAN-
TOS, TEN CEL Marcelo Florenti-
no BORLINA e o CAP GIOVANE 
Costa Roque.

Visita da Comitiva do Gabinete do Comandante do Exército (GCE)

No mês de outubro de 2018, 
o aplicativo do Serviço de Vete-
ranos e Pensionistas da Marinha 
(SVPM) foi completamente re-
paginado e ganhou novo visual 
atrativo, tornando-se ainda mais 
agradável, organizado e intuiti-
vo para o usuário.

Grandes botões de navega-
ção, fontes aumentadas e nova 
paleta de cores conferiram nova 
e moderna identidade visual.
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O APLICATIVO DO SVPM PARA SMARTPHONES E TABLETS

VISITA DA COMITIVA DO GABINETE DO COMANDO DO EXÉRCITO
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FESTIVAL ÂNCORA SOCIAL
A Diretoria de Assistência So-

cial da Marinha (DASM) promo-
veu, em 28 de julho de 2018, a 13ª 
edição do Festival Âncora Social 
na Casa do Marinheiro (CMN). 
O tradicional evento proporciona 
um dia de lazer e entretenimen-
to à Família Naval, bem como o 
acesso a diversos serviços.

O SVPM participou com seu 
stand destinado a sanar dúvidas 
acerca dos serviços prestados 
e com o Posto de Atendimento 
Avançado (PAA) em funciona-
mento normal, para a realização 
de recadastramento (prova de 
vida anual), elaboração de De-
claração de Dependente, além da 
prestação de informações sobre 
vários serviços, tais como: habili-
tação à Pensão Militar, Custeio e 
Auxílio Funeral e pagamento.

Comparativamente às outras 

edições, o diferencial do SVPM fi-
cou por conta da demonstração do 
aplicativo para Smartphones e Ta-

blets. A parcela da Família Naval 
presente ao evento tomou conheci-
mento das muitas facilidades pro-

vidas pelo aplicativo e da rapidez de 
acesso a serviços e informações por 
meio digital.

PRÊMIO “MILITAR DA ATIVA PADRÃO”, “PRAÇA TTC PADRÃO” E 
“SERVIDOR CIVIL PADRÃO”

O SVPM agraciou os Militares, 
SO-ES Alan Silva do Nascimento, 
SO-Refº-ES Jorge Luiz De Sou-
za Nascimento, CB-AD Bruna da 
Silva Santos Martins e a Servidora 

Civil Emilía Cristina Ferreira da 
Silva com o Prêmio de “Militar da 
Ativa Padrão”, “Praça TTC Padrão” 
e “Servidor Civil Padrão”. 

O referido prêmio tem o objeti-

Servidora Civil agraciada: Sra. Emília Cristina

vo de premiar aqueles que se desta-
caram durante o ano de 2018, nos 
quesitos: a qualidade do serviço 
apresentado, conduta militar/civil, 
interesse pelo serviço, iniciativa, 

presteza, cooperação, assiduidade e 
pontualidade, lealdade, apresenta-
ção pessoal e honestidade. 

Estande do SVPM na 13ª edição do Festival Âncora Social

Militar da Ativa agraciado: SO-ES Alan
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DIA NACIONAL DA AMAZÔNIA AZUL
O “Dia Nacional da Amazônia 

Azul”, instituído pela Lei nº 13.187, 
de 11 de novembro de 2015 é co-
memorado anualmente em 16 de 
novembro em todo o território

nacional. O dia 16 de novembro 
foi escolhido por meio de emenda 
da Câmara dos Deputados por ser 
a data em que entrou em vigor em 
1994 a Convenção das NaçõesUni-
das sobre o Direito do Mar. Tam-
bém conhecida como Lei do Mar, 
a Convenção estabeleceu limites 

para os espaços marítimos.
A criação da data comemorativa 

busca promover o conhecimento 
sobre o mar brasileiro e contar sua 
história, conscientizar a população 
sobre a importância da região e 
intensificar a importância social e 
econômica dessa área para o desen-
volvimento do País.

Fonte: https://www.marinha.mil.
br/amazonia-azul

CICLO ANUAL DE CAMPANHAS SOCIAIS
Em 11 de dezembro foi realiza-

da a Campanha de Doação de San-
gue, no Serviço de Hemoterapia 
do Hospital Naval Marcílio Dias. 
Ao longo de todo o ano, foram 
desenvolvidas várias campanhas 
voltadas para a arrecadação de ali-
mentos, fraldas, agasalhos e brin-
quedos, além da doação de sangue.

O propósito mais amplo subja-
cente às arrecadações de donativos 
é a criação de uma mentalidade 
de contribuição, de solidariedade 
e a conscientização de que somos 
todos socialmente responsáveis. É 
importante que cada doador esteja 
convicto de que sua contribuição, 
por mais singela que seja, ameniza-

rá a fome, o frio, e levará alegria ao 
coração de crianças e idosos caren-
tes, que lotam as Casas de Acolhi-
mento e Asilos.

Os veteranos e pensionistas têm 
sido convocados, regularmente, a 
“cerrar ombro a ombro” com o pes-
soal do SVPM e participar das nos-
sas campanhas. Os postos de coleta 

estão localizados na própria sede 
do SVPM e em todos os Postos de 
Atendimento Avançados (PAA). 

Na próxima vez que for à sede 
ou a um PAA, não se esqueça de le-
var sua doação, seja solidário!

Participe!



SVPM PARTICIPA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DOS 
VETERANOS

O Dia dos Veteranos foi criado 
em 2010 como um reconhecimento 
aos militares e servidores civis que 
serviram à Marinha do Brasil. No 
dia 05 de outubro, foi celebrada a 
data com atividades socioeduca-
tivas na Casa do Marinheiro, com 

o intuito de promover a integração 
da Família Naval.

A cerimônia militar foi presidi-
da pelo Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, e contou, 
também, com a presença dos Ex-

-Ministros da Marinha, Almirantes 
de Esquadra Alfredo Karam e Mau-
ro César Rodrigues Pereira, e dos 
Ex Comandantes da Marinha, Al-

mirantes de Esquadra Roberto de 
Guimarães Carvalho e Julio Soares 
de Moura Neto, além de membros 
do Almirantado.

Cerimônia militar em comemoração ao Dia dos Veteranos da Marinha Dia dos Veteranos da Marinha na CMN
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KRAV MAGA

Integrantes do Krav Maga

O Krav Maga foi desenvolvido 
por Imi Lichtenfeld (judeu-húnga-
ro, mais tarde israelense) como um 
modo de proteger a comunidade 
judaica local da milícia nazista, nos 
anos 40, na cidade de Bratislava (ca-
pital da Eslováquia). A principal mo-
tivação era a autodefesa, a necessida-
de de sobreviver. Nesse sentido, as 
técnicas são aplicáveis por qualquer 
pessoa que queira aprender a se de-
fender de ataques individuais ou em 

grupo, por indivíduos portadores de 
armas ou desarmados. Em 1990, a 
luta foi trazida para o Brasil pelo Is-
raelense Kobi Lichtenstein.

A eficiência do Krav Maga é 
comprovada de longa data, sendo 
utilizada por grupos de elite e pelas 
principais forças de seguranças de 
vários países. O SVPM disponibili-
zou à tripulação o aprendizado desse 
método de defesa pessoal. As aulas 
tem como propósito a capacitação 

de defesa aos militares interessados, 
independente de sexo, idade e con-
dicionamento físico. Além do desen-
volvimento da coordenação motora, 
da atenção e da agilidade de raciocí-
nio, o Krav Maga também traz bene-
fícios à saúde, pelo trabalho cardio-
vascular e pela prática de exercícios 
específicos para desenvolvimento de 
resistência, força e agilidade.

A bordo, o instrutor é o SO-
-MR Jackson, Mestre do SVPM, o 

qual também possui formação, li-
cença e autorização para ministrar 
aulas concedida pela Federação 
Sul Americana de Krav Maga, que 
é o órgão responsável por fiscali-
zar e legitimar a prática da Arte no 
continente Sulamericano, regulan-
do a pureza da técnica e a filosofia 
tal qual ela foi concebida, sendo 
esta a única entidade autorizada a 
difundir, formar instrutores e en-
sinar Krav Maga no país.
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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 Na-
vais da Reserva Remunerada e Reforma-
dos, 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.


