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Que este Sonho de Natal
No seu sentido integral
Traga uma esperança contida
de amor e fraternidade
e recíproca amizade
p'ra ter mais sentido a vida.

Que termine o sofrimento
Daqueles cujo tormento
É de dor e opressão
Aos tristes dê alegria
E volte a dar companhia
A quem vive em solidão.

Do que o Natal nos traz
Que traga sem falta a paz
De que o mundo bem carece
P'ra que não permita a guerra
Nem haja fome na terra
E um Novo Mundo comece.

Que o Menino da bondade
Permita a realidade
De todos sermos iguais
Em sentimentos unidos
Faça que os dias vividos
Possam ser todos Natais.

(Poema de Euclides Cavaco)
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DIRINT tem novos Subdiretores
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A cerimônia foi presidida pelo Diretor de Intendência Major Brigadeiro Gargalhone Corrêa e
contou comas presenças de diversas autoridadesmilitares e civis.

Vilmar

Na ocasião, o Brigadeiro Intendente Mauro Fernando Costa transmitiu o cargo de Subdiretor de
Inativos ePensionistas aoBrigadeiro Intendente Alberto diasMartins.

Marra

Carlos

Em cerimônia ocorrida no dia 8 de dezembro, no Salão Nobre do GAP-RJ, o Brigadeiro Alberto
Dias Martins transmitiu o cargo de Subdiretor de Pagamento de Pessoal ao recém-promovido
BrigadeiroAlexandre deTorres.

Carlos

Falconiere



FÓRUM SOBRE ASSUNTOS NA ÁREA DE INATIVOS E
PENSIONISTAS ENTRE AS FORÇAS ARMADAS.
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Sua Saúde

Sua Saúde
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SDIP

Cuidados com a Saúde

Dias 7, 9 e 10 de novembro de 2016, militares da Subdiretoria de Inativos e Pensionistas

(SDIP) e daPagadoria de Inativos ePensionistas daAeronáutica (PIPAR) tomaramparte emum

fórum sobre legislações e assuntos comuns às três Forças Armadas na área de Inativos e

Pensionistas. O fórum foi realizado nas instalações do Serviço de Inativos e Pensionistas da

Marinha (SIPM), inclusive com a presença de militares da Seção de Inativos e Pensionistas da

1ªRegiãoMilitar (1ªRM SP/1).

Com a chegada do verão e das chuvas, além dos cuidados que a estação requer, devemos

também redobrar os cuidados com os vírus da Dengue, Zika e Chikungunya.

O Ministério da Saúde informa todos os cuidados que devem ser tomados e explica o que é

e como são transmitidos cada um dos vírus.

Confira no portal

http://combateaedes.saude.gov.br/
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Subdiretoria de Encargos Especiais organiza palestra à equipe da

Divisão de Serviço Social

A SDEE organizou a palestra destinada à equipe da DSS, a qual se fez representada pela chefe e a

equipe de profissionais e, também do assistente do Subdiretor , o Cel Int Ricardo de Castro Lima,com vistas a

participarem do referido evento a fim de avaliarem de que maneira a temática da Lei Maria da Penha pode

servir de instrumento de aplicação nos assuntos ligados à visitação familiar nas intervenções sociais, servindo

de subsídios para alargar o conhecimento das profissionais no exercício de suas funções.

O objetivo da apresentação, ministrada pelo professor e advogado Sr. Carlos Magno Vieira da Silva,

responsável pela titularidade do projeto Grupo de Prevenção e Combate à Violência de gênero no âmbito

doméstico e familiar (CMV), visa apresentar uma abordagem sob uma visão pragmática da aplicação da lei em

função da larga experiência na condução e pesquisa do assunto, sobre sua tipificação criminal e as evoluções do

dinamismo do aprimoramento da referida Lei, decorrentes das mudanças ocorridas na sociedade ao longo do

temponoque tangeà relação de companheirismo atual vigente.

O propósito maior enfocado pelo palestrante foi ressaltar a violência contra, principalmente, a mulher no

ambiente doméstico visando prevenir possíveis agressões com consequencias em algumas circunstâncias até

letais à vida e tambémsobre todoo tipo de preconceitomanifestado contra osexo feminino .

O trabalho das Assistentes Sociais se consolida por meio de ações de prevenção, proteção, promoção,

inserção, que se efetivam a partir de um conjunto de projetos, serviços, e benefícios que têm por objetivo, o

atendimento das demandas dos servidores civis, militares e seus dependentes. As ações desenvolvidas pelo

Serviço Social doCOMAERestãoemconsonância comasdiretrizes aprovadas peloMinistério daDefesa, no que

tange osprogramasdeAssistência Social dasForçasArmadas, bemcomooutros aparatos legais.

Dessa feita, a palestra poderá ir ao encontro do auxílio damissão da SDEEnos desígnios de assegurar os

direitos sociais aos vinculados do COMAER permitindo a reflexão das profissionais de que maneira a correlação

dos direitos à mulher contra violência versus mitigar soluções sociais para casos específicos envolvendo o

público doCOMAERpoderá ser útil às demandasexistentes.
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Cartas dos Leitores
Recebemos por email, do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos, dúvidas quanto ao
ressarcimento de per capita de servidores.

Abaixo as repostas elaboradaspelaSubdiretoria deEncargos Especiais.

1. Como proceder quanto ao pagamento da per capita, referente ao dependente do
servidor (filho), quando o mesmo já possui plano de saúde para si e seu cônjuge, recebe
ressarcimento por este e contratou outro plano para seu filho?

“Nesse sentido, conforme o item 3.3 da ICA 161-3/2011 que regulamenta o assunto, o
entendimento é de que o ressarcimento dos dependentes somente será devido caso
estes estejam vinculados ao plano do servidor, ou seja, o servidor deverá ser o titular, Tal
fato não se verifica no caso em que se adere ao odontológico para o titular e os
dependentes estão em outro plano.
Observa-se também, que mesmo o servidor sendo titular em mais de um plano, receberá
somente umaper capita, ele deverá optar por qual plano será ressarcido.”

2. Como proceder quando o servidor aderiu Plano de Saúde SULAMÉRICA, para si na
modalidade BASICO 20(ODONTOLÓGICA), e para seu dependente na modalidade
(EXATO,ESPECIALOU EXECUTIVO)?

“O Plano de Saúde da SULAMÉRICA, na modalidade Odontológica para titular e outro
plano para dependentes, não admite a contratação por servidores Civis, apenas para
militares (já que os mesmos contam com um sistema de saúde próprio - FUNSA).
Encontra-se em anexo a carta da SULAMÉRICA para esta SDEE, informando sobre a
viabilidadeda comercialização desse tipo deplano.”

3. Cabe o pagamento de per capita ao servidor que paga plano de saúde à ex-cônjuge,
sendoesta beneficiária de pensão?

“Quanto ao pagamento do benefício à ex- conjugue, em consonância com a ICA
supracitada, no item 3.1, alínea "c", o ex-cônjuge fará jus ao benefício,desde que os
dependentes listados nas alíneas "a" e "b" do mesmo item, não estejam recebendo o
mesmobenefício.”

Participe enviando sua colaboração de artigos, comentários, histórias, etc.
Osartigos serão publicados apósapreciação doConselhoEditorial.
Sua colaboraçãoémuito bem vinda!

Envie-nos um e-mail para:
Até breve!

folhadeacanto@gmail.com

Obrigada pelo seu contato e por nos prestigiar com a sua leitura.

A Redação
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O abacate é fonte de betasistosterol, que auxilia na redução da Já o
acelera o metabolismo e aumenta o gasto calórico.

1/a abacate

1/2 xícara (chá) de chá verde gelado

2 colheres (sopa) de amêndoas em lascas

1 colher (chá) de mel

1 colher (café) de canela

Bata todos os ingredientes no liquidificador e sirva em seguida.

Bon apetit!

* o que chamamos de vitamina

compulsão alimentar. chá-
verde
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SMOOTHIE* DE ABACATE COM CHÁ VERDE

Folha de Acanto Informativo mensal da Intendência da Aeronáutica

site:
e-mail:

www.dirint.aer.mil.br
folhadeacanto@gmail.com
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POSTO/

GRADUAÇÃO
NOME OM DATA

1T NERGEL DA SOUZAMONTEIRO FILHO GAP DF 01/11/2016

CP PAULO WATERKEMPER BAFL 02/11/2016

SO AQUILINO SANTIAGO PIPAR-INAT 02/11/2016

SO HELIO DE OLIVEIRA MELLO PIPAR-INAT 02/11/2016

MJ JOÃO BARCELOS DE SOUZA V COMAR 03/11/2016

SO CARLOS RAGAZZO IV COMAR 04/11/2016

SO RUBENS ROSSINI CINDACTA II 06/11/2016

2S ADELINO SOARES COUTINHO PIPAR-INAT 06/11/2016

3S FRANCISCO JOSÉ APARECIDO OKIDA IV COMAR 07/11/2016

MJ AUGUSTO CUSTÓDIO RUSSO FILHO GAP DF 08/11/2016

S2 MIGUEL LIMA GUIMARÃES GAP DF 08/11/2016

SO VICENTE FERREIRA REIS GAP RF 08/11/2016

SO VIRGILIO GOMES NOGUEIRA CIAAR 09/11/2016

SO JUSTINIANO DE SOUZA PIMENTA FILHO I COMAR 09/11/2016

1S FAUSTINO ICASATI BACG 10/11/2016

1T EDSON VICENTE FERREIRA PIPAR-INAT 10/11/2016

2S TAULER STUTZ PIPAR-INAT 12/11/2016

SO WALDYR DA SILVA PIPAR-INAT 13/11/2016

SO ARISTEU BISPO DEMENEZES GAP RF 14/11/2016

BR SERGIO LUIZ MILLON PIPAR-INAT 14/11/2016

SO TSUTOMUTANABE EEAR 15/11/2016

CL GILSON BODERONE DE CARVALHO PIPAR-INAT 15/11/2016

SO HERON BORGES STEIN V COMAR 15/11/2016

1S JOÃO LUIZ GONÇALVES DA SILVA EEAR 16/11/2016

SO HELIO ROMEU TUBINO BANT 17/11/2016

SO ROBERTO FERREIRA MACIEL PIPAR-INAT 17/11/2016

SO LADISLAU DELFINO PIPAR-INAT 18/11/2016

TC CARLOS ALBERTO SAMPAIO MARTINS DE BARROS V COMAR 19/11/2016

SO DEJERCY BARBOSA DA SILVA I COMAR 20/11/2016

CP AILTON ARANTES VIEIRA PIPAR-INAT 20/11/2016

SO EDMILSON CUTRIM DA SILVA I COMAR 21/11/2016

MJ GILVANDRO GUEDES RAPOSO IV COMAR 22/11/2016

2S GERCINO VENÂNCIO DA ROSA BAFL 24/11/2016

CL NORBERTO DE CASTRO BRUN GAP DF 24/11/2016

CP WALTER RIBEIRIO MACAMBYRA PIPAR-INAT 24/11/2016

SO OSWALDO MENDES DA COSTA GAP RF 26/11/2016

1T EDMUNDO FELICIANO DA SILVA BAFZ 27/11/2016

CB JOÃO MARCELINO DA SILVA BANT 27/11/2016

1T HELIO BORGES DA COSTA PIPAR-INAT 28/11/2016

Chegou ao nosso conhecimento o falecimento dos
seguintes companheiros:


