MARINHA DO BRASIL
KG/FA/23
080.3

DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO

NITERÓI, RJ.
Em 21 de março de 2013.
ORDEM DE SERVIÇO Nº 122/2013
Assunto: Transferência para a Reserva Remunerada.
Para conhecimento desta Diretoria e devidos fins, torno público o seguinte:
1 – AGRADECIMENTO E DESPEDIDA
Despede-se hoje do Serviço Ativo da Marinha o Suboficial MANOEL ANGELO LIMA DOS REIS,
após mais de trinta anos de bons serviços prestados.
Militar dedicado, soube exercer com simplicidade, inteligência e dedicação as funções a ele
confiadas em todas as Organizações Militares onde serviu.
Ingressou na MB em 01 de fevereiro de 1983, quando iniciou sua carreira, com o Serviço Militar
Inicial, como MN-RC, na Base Naval de Aratu, sendo promovido à graduação de MN-QPA em 02 de
fevereiro de 1984. Em 15 de março de 1984 apresentou-se na Estação Rádio da Marinha em Salvador,
onde assumiu a função de Auxiliar da Faxina do Mestre. A 30 de maio de 1986 apresentou-se na
DHN/CAMR fim realizar o Curso de Especialização de Faroleiro. A 10 de outubro de 1986 foi
promovido à graduação de Cabo e foi designado para servir no SSN-2, onde assumiu a função de
Auxiliar do Encarregado da Oficina de Eclipsores. A 14 de abril de 1994 assumiu a função de
Encarregado do Balizamento de Caravelas. A 14 de março de 1997 retornou para a sede onde se
apresentou na DHN/CAMR e assumiu a função de Auxiliar da Seção de Projetores. A 05 de fevereiro de
1998 apresentou-se no CIAA fim realizar o Curso de Formação de Sargento e a 1º de junho de 1998
desembarcou para o CAMR fim realizar o Curso de Aperfeiçoamento de Faroleiro, sendo promovido a
graduação de 3º Sargento em 04 de dezembro de 1998. A 13 de dezembro de 1999 foi promovido à
graduação de 2º Sargento.
Em 11 de abril de 2001 apresentou-se no SSN-6 onde assumiu as seguintes funções: Auxiliar do
Encarregado da Seção de Pessoal Militar, Auxiliar do Sargenteante do Adestramento e Patrão da
Lancha Balizadora Fluvial Lufada.
Em 10 de março de 2008, de volta à DHN, onde assumiu a função de Auxiliar da Divisão de
Cursos. Em 11 de junho de 2008 foi promovido à graduação de 1º Sargento. Pela OS nº 6 da DHN de
13JAN2009, foi designado para Monitor dos Cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização. Através
da OS nº 131 da DHN de 05MAI2010 foi designado para exercer Instrutoria nas cidades de Belém-PA,
Rio Grande-RS, Salvador-BA, Natal-RN e Ladário-MS, em cumprimento ao Programa de Ensino de
2010 da DHN e ao currículo do Estágio de Atualização de Sinalização Náutica. Também exerceu as
funções de Instrutor de Manutenção de Sinais Náuticos de Alvenaria, Encarregado da Seção de
Logística e Arquivo Técnico e Mestre da Superintendência de Ensino.
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(Continuação da OS nº 122/2013, da DHN..................................................................................................)
-----------------------------------------------------------------------Ao longo de sua carreira fez jus as seguintes condecorações:
A 1º de fevereiro de 1993, pela Portaria nº 142/MB, foi-lhe concedido a Medalha de Bronze com
Passador de Bronze, por contar com mais de dez anos de bons serviços prestados;
Em 13 de dezembro de 1997, pela OS nº 426/97/CAMR, foi-lhe concedido o Distintivo de Bom
Comportamento;
A 21 de maio de 2003, pela Portaria nº 145/MB, foi-lhe concedido a Medalha de Prata com
Passador de Prata, por contar com mais de 20 anos de bons serviços prestados;
Em 19 de maio de 2006, pela Portaria nº 057/ComOpNAV, foi-lhe concedido a Medalha Mérito
Marinheiro com Uma Ancora, pela exemplar dedicação à profissão e invulgar interesse no
aprimoramento de seus misteres a bordo de navios, quando em operação no mar;
A 20 de janeiro de 2012, pela OS nº 137/DHN, foi escolhido o destaque do 1º trimestre de 2012; e
em 06 de setembro de 2012, pela Portaria nº 139/DHN, foi agraciado com o título de Hidrógrafo
Honorário pelos bons serviços prestados à Hidrografia.
Nas funções de Encarregado de Logística e Arquivo Técnico e Mestre do DHN-20, participou
ativamente das principais obras ocorridas na Superintendência de Ensino, tais como a ampliação da Sala
de aula do C-Esp-HN, a criação das salas de estar para os alunos do CAHO, C-AP-FR/HN e C-EspFR/HN e criação dos Simuladores de Compensação de Agulha Magnética e de Sinais Náuticos. Também
participou com destaque dos Levantamentos Hidrográficos de Final de Curso (LHFC) nos de 2008 a
2012. Em 11 de junho de 2012 foi promovido a graduação de Suboficial.
Com relevante participação, o Suboficial Angelo, merecidamente escolhido Hidrógrafo Honorário,
deixa para a Comunidade Hidrográfica e para a Marinha a participação inconteste na formação de cinco
Turmas de Oficiais, Sargentos e Cabos hidrógrafos e faroleiros, bem como no aprimoramento intelectual
de inúmeros militares que nestas salas de aula realizaram cursos expeditos e de atualização.
Suboficial Angelo, leve consigo o sentimento do dever bem cumprido ao longo de toda sua carreira,
acompanhado do reconhecimento do Diretor e de toda a Tripulação da nossa Diretoria de Hidrografia e
Navegação.
Formulo votos de muitas felicidades na nova fase de sua vida, leve a certeza do dever cumprido e o
reconhecimento de todos os seus superiores, pares e subordinados que tiveram a honra de ao seu lado
servir.
Bravo Zulu!
Seja Feliz!
Por ordem:
CELSO GOULART OREIRO
Capitão-de-Mar-e-Guerra (T)
Vice-Diretor
ASSINADO DIGITALMENTE
Distribuição:
DHN-OICI
DHN-23A
DHN-321
Arquivo
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