MARINHA DO BRASIL

FS/CHl03/C

DIRETORIA

DO PESSOAL MILITAR

DA MARINHA

RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 09 de maio de 2008.

ORDEM DE SERVIÇO

Assunto:

N' 9412008

Transferência para a Reserva Remunerada, Agradecimento e Desligamento de Praça.
Para conhecimento desta Diretoria e devidos fins, tomo público o seguinte:

1 - TRANSFERÊNCIA

PARA A RESERVA

REMUNERADA

Pela Portaria nO 695, de 17 de abril de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
abril de 2008, o DIRETOR DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA, no uso da subdelegação
de competência que lhe confere o contido na alínea
do Inciso VII, do Anexo 12.,da Portaria nO
90, de 31 de maio de 2006, do Diretor.Geral do Pessoal da Marinha, e tendo em vista o disposto
nos art. 96. inciso I e 97, da Lei nO 6.880, de 9 de dezembro de 1980, resolve:

ª,

Conceder transferência para a reserva remunerada (RI\11), com a remuneração a que faz jus,
observado o previsto nos art. la, incisos I, lI, III e IV; 30, 33, 34 e 36, da Medida Provisória nO
2.215-10, de 31 de agosto de 2001, a SO-EO 85.0175.07 SONIA BRILHANTE WANDERLEY.

2 - AGRADECIMENTO
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Após cerca de dois anos e três meses servindo na DPMM, é transferida hoje para a
Reserva Remunerada a SO-EO SONIA BRILHANTE WANDERLEY. Durante o período em
..que aqui serviu, destacou-se sempre por "S-eusatrigutos profissionais,. a. transparência de suas
atitudes, seu caráter e sua alegria no trabalho. Sua ffi.büvação era propagada para seus superiores,
pares e suborq~nados, contribuindo para manteio ambiente de trabalho sempre sadio.e agradável.
Sua história na Marinha se inicia em 1984, quando a SO SONIA fez seu curso de
Formação no CADIM. Desde então, deixou sua marca por diversas OM onde serviu, entre elas:
Base Naval de Natal, DACM, Com3°DN, EAMPE e, por último, a DPMM. Em setembro de
2007, iniciou seus trabalhos no Gabinete do Diretor, na área de Relações Públicas, demonstrando
toda a sua capacidade por ocasião dos eventos que marcaram o Aniversário da OM, em
dezembro de 2007. Galgou todas as graduações da carreira, alcançando a graduação de
Suboficial em 2006. O último e grande desafio de sua carreira aconteceu às vésperas de seu
desligamento do Serviço Ativo: a Marcha Rio X Brasília,do Corpo. de Fuzileiros Navais, onde a
SO SONIA, como voluntária, participou como a única representante do sexo feminino. Foram 22
dias de sacrifício e coragem, consagrados com a vitoriosa chegada à Brasília.
SO SONIA, orgulhe-se de sua história na Marinha! Leve consigo todos os bons
momentos vividos e as amizades criadas nesse sadio ambiente de trabalho. Que as próximas
páginas de sua vida no porvir sejam pródigas e que o Roteiro dos novos tempos esteja sempre
aberto ao .navegante de novas paragens, a lhe indicar bons rumos e venturas, extensivos à
dignissima família.

- 1-

(Continuação da Ordem de Serviço nO 94/2008, da DPMM
____M_.

)

---------------------------------------------------------------

3 - DESLIGA!VIENTO
De acordo com o contido no art. 95, S 10, da Lei nO 6.880, de 9 de dezembro de 1980, é
desligado desta Diretoria, na presente data, por ter sido transferida para a Reserva Remunerada,
de acordo com a Portaria nO 695, de 17 de abril de 2008, da DPMM, a SO-EO 85.0175.07
SON1A BRILHANTE WANDERLEY.
Por ordem:

NEWTON DE ALMEIDA COSTA NETO
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Vice-Diretor
'.
k\SSINADO DIGITALMENTE]- .
Distribuição:
-+SDM
(Arq. ME)
DPMM-30
DPMM-03
DPMM-61.1

Arquivo
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