
CFAT realiza cerimônia de entrega da Medalha Amigo

da Marinha e premiação da Operação “Cisne Branco”

Participantes da solenidade de entrega da Medalha Amigo da Marinha  

A  Capitania  Fluvial  do  Araguaia-Tocantins  (CFAT)  realizou,  no  dia  13  de  novembro,  a

solenidade de entrega da Medalha Amigo da Marinha e a premiação aos alunos ganhadores do

concurso  de  redação  da  Operação  “Cisne  Branco”  2018,  entre  os  participantes  residentes  no

município de Palmas-TO. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 7º Distrito Naval,  Vice-

Almirante Sergio Nathan Marinho Goldstein, e contou com a participação de autoridades militares e

civis, bem como personalidades locais.

 
Medalha Amigo da Marinha

A Medalha  Amigo da  Marinha  foi  criada  para  agraciar  personalidades  civis,  sem vínculo

funcional  com  a  Marinha,  militares  de  outras  forças,  bem  como  instituições  que  se  tenham

distinguido no trabalho de divulgar a Marinha.

Na  ocasião,  as  medalhas  foram entregues  pelo  Comandante  do  7º  Distrito  Naval,  pelo

Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e pelo Capitão dos Portos do Araguaia-

Tocantins.

 
Premiação da Operação “Cisne Branco”

Durante  a  cerimônia,  foram premiadas  as  alunas  Lília  Lins  Moura,  do  Ensino  Médio  do

Colégio da Polícia Militar do Tocantins, e Maria Clara Nazareno Aires, do Ensino Fundamental da

Escola Municipal Anne Frank, primeiras colocadas em Palmas-TO e classificadas, respectivamente,

em 3º lugar do Ensino Médio e em 2º lugar do Ensino Fundamental, entre os participantes residentes

na área de jurisdição do Comando do 7º Distrito Naval, que abrange o Distrito Federal, os estados

de Goiás e Tocantins.



A  Operação  “Cisne  Branco”  é  uma  atividade  conduzida  pela  Marinha  do  Brasil,  com  o

propósito de despertar nos jovens, seus pais e professores, o desenvolvimento de uma mentalidade

marítima.  É realizada por meio de um concurso de redação, em âmbito nacional,  aplicados aos

alunos do ensino médio e fundamental da educação básica.

Comandante do 7º Distrito Naval, Capitão dos Portos do Araguaia-Tocantins

e alunas premiadas na Operação “Cisne Branco” 2018
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