,
MARINHA DO BRASIL
'.VV AB/62/C

DIRETORIA

DO PESSOAL MILITAR

DA MARINHA
RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 26 de fevereiro de 2009.

ORDEM DE SERVIÇO N" 38/2009
Assunto:

/?'~

Agradecimento.

Para conhecimento desta Diretoria e devidos fins, tomo público o segUinte:~
1 - AGRADECIMENTO
1.1 - Após servir na Diretoria do Pessoal Militar da Marinha por um período de cinco anos, oito
meses e quatro dias, despede-se na presente data, para a Capitania dos Portos de Maceió, o
I'SG-MR 85.7271.30 HELIO RICARDO DOS SANTOS.
Militar prestimoso, dedicado e agregador, o l°SG.MR Hélio desempenhou sua função com
extremo zelo e profissionalismo, durante todo o tempo em que aqui serviu.
Uma das características pessoais do SG Hélio que não pode ser esquecida é a busca constante
por possíveis soluções na lida profissional diária, tanto as atinentes ao seu setor quanto para a
própria OM, nunca se limitando ao simples cumprimento da rotina de tarefas. Incansável e criativo,
buscava ações e questionamentos que instigavam seus pares, Encarregados e Chefes de
Departamento na procura de soluções de questões diversas envolvendo a carreira das praças, tanto
para a melhoria do fluxo de carreira ensejando promoções, quanto nas ações administrativas que
poderiam traduzir-se em um trabalho mais eficaz.
Assim, por questão de dever e reconhecimento, consigno ao Sargento HÉLIO o agradecimento
da DPMM, desejando-lhe muitas felicidades e bons ventos na futura comissão.
1.2 - Após o período de quatro anos, nove meses e vinte dias servindo nesta Diretoria, desembarca
em 27 de fevereiro de 2009, para o Comando do 4° Distrito Naval, o IOSG-ES 86.1989.63 MÁRIO
CLAUDIO SAMPAIO DE OLIVEIRA.
No momento de seu desembarque, consigno, com satisfação, ao Sargento SAMPAIO, os
agradecimentos
desta Diretoria pelo trabalho desenvolvido,
conotado pelo senso de
responsabilidade, seriedade, lealdade e elevado espírito de corpo. Dotado de qualidades que o
fizeram merecedor da confiança e do respeito de seus superiores, pares e subordinados, merece
registro a eficiência com que desenvolveu os serviços que lhe foram cometidos.
No momento em que deixa a convivência diária na DPMM, formulo ao Sargento
SAMPAIO felicidades e votos de muito sucesso na próxima COllÚssão, onde, certamente, logrará
pleno êxito e conquistará novos amigos como os que aqui deixou.
1.3 - Após um período de três anos, dois meses e 11 dias servindo nesta Diretoria, desembarca, em
27 de fevereiro de 2009, para o Serviço de Identificação da Marinha, o 3°SG-ES 87.3604.71 BRÁS
ANTONIO VIEIRA DA PIEDADE.
Durante este período, à frente da Supervisão da Seção de Movimentação por Interesse do
Serviço, o Sargento BRÁS soube transpor os obstáculos de sua função com responsabilidade e
competência. Militar equilibrado e extremamente educado conquistou a confiança e o respeito entre
seus superiores, pares e subordinados.
Neste momento de despedida, apresento ao sargento BRÁS votos de plena felicidade e sucesso
em sua nova Comissão, onde certamente, logrará êxito e fará novos amigos como os que aqui
deixou.
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1.4 - Desembarca hoje da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha, com destino à Diretoria~Geral
do Material da Marinha (DGMM), a fim de servir no Grupo de Recebimento do Navio 500 ton , o
3'SG-EL 86.9680.41 LUCIANO REIS DO PRADO, depois de 3 anos, 1 mês e 14 dias dedicados a
Divisão de Distribuição de Praças.
No exerCÍcio da função de Encarregado do Setor de Controle da TL de Praças durante o
período que aqui labutou,
5G Reis, militar exemplar, perspicaz , dedicado e educado,
desempenhou suas tarefas com proficiência, esmero, sendo um valoroso colaborador, mostrando
sempre excelente desempenho, profissionalismo e espírito de equipe, contribuiu de forma eficaz
para o bom andamento do serviço na Divisão, quanto nos assessoramentos para o Departamento de
Planejamento e da Diretoria Geral do Pessoal da Marinha.
Ademais, de modo discreto e tempestivo, soube conduzir, com eficiência e eficácia, os
diversos processos administrativos afetos a sua área de atuação, alcançando a otimização e o
aperfeiçoamento da aplicação dos recursos disponíveis.
Hoje, auguro-lhe os nossos sinceros agradecimentos pela assessoria sempre pronta, leal e
eficiente, e continuado sucesso e felicidades, os quais estendo a sua digníssima família.
BRAVOZULU!
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Distribuição:
DPHDM (Arq MB)
DGMM
DPMM.30
Arquivo.
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