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 Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2016.    
              

 

Nota de esclarecimento ao jornal “O Globo” 

 
 

Com relação ao editorial do jornal “O Globo”, divulgado hoje (21/12), a Marinha do Brasil (MB) 

esclarece que parte dos gradis inseridos na área próxima à Candelária foram retirados, após 

entendimentos com o Prefeito eleito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.  Quanto aos gradis 

mantidos de forma provisória, junto à beira-mar, a MB já havia comunicado oficialmente à 

Prefeitura que tais proteções são exclusivamente para a segurança das pessoas que transitam 

na área, até que estruturas adequadas sejam instaladas.  

 Ao longo dos últimos quatro anos, período no qual foram realizadas as intervenções para a 

remoção da Perimetral e a implementação da Orla Conde, a MB cumpriu integralmente o 

acordo assumido com a Prefeitura e, consequentemente, com a população da cidade, previsto 

no Termo de Servidão de Passagem, assinado por ambas as partes, em 26 de fevereiro de 

2014.  

 

A Marinha do Brasil reitera que a área próxima à Candelária foi cedida à Prefeitura do Rio, em 

caráter temporário, como canteiro de obras, e, posteriormente, para abrigar um espaço de 

convivência durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio – 2016. 

 

Essa área nunca fez parte do Termo de Servidão de Passagem, conforme divulgado no 

editorial de hoje (21/12) e, portanto, jamais foi cedida em caráter irrevogável à Prefeitura do Rio 

de Janeiro. O que consta no Termo é a faixa que circunda o Complexo do 1º Distrito Naval, e 

que foi disponibilizada à população carioca, conforme o compromisso assumido pela MB.  
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A Marinha do Brasil sempre esteve, está e estará submetida ao interesse público e a todos os 

compromissos assumidos.  

 

 

                    FLÁVIO AUGUSTO VIANA ROCHA 

                              CONTRA-ALMIRANTE 

DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 


