
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA OFICIAL

Rio de Janeiro-RJ.
Em 11 de fevereiro de 2022.

A Marinha do Brasil (MB) informa que, entre os dias 13 e 20 de fevereiro, na cidade do Rio

de Janeiro, será realizado o encontro intitulado “Velas Latinoamerica 2022”, reunião de grandes

veleiros de Marinhas Amigas com o objetivo de fortalecer os laços de amizade entre as instituições,

além de  divulgar  a  cultura  de  cada  um dos  países  participantes  durante  a  estadia  nos  portos

programados.  

Por ocasião de chegada e saída dos navios participantes, serão realizados desfiles navais. A

abertura do evento será no dia 13 de fevereiro, com o “Desfile Naval” de chegada, no horário das

08h às 11h30, com  início na praia da Barra da Tijuca, passando pelas praias de São Conrado,

Leblon, Ipanema e Copacabana, entrando no Canal de Cotunduba, com prosseguimento pelas praias

de  Fora,  Flamengo,  Escola  Naval,  Praça  XV  de  Novembro  até  o  Museu  do  Amanhã.  

O encerramento das atividades será no dia 20 de fevereiro, com o “Desfile Naval” de saída,

com previsão de início às 07h, quando os navios realizarão o trajeto inverso, deixando o Porto do

Rio  de  Janeiro,  com  partida  no  Museu  do  Amanhã,  indo  até  a  Praia  do  Leblon  e  dando

prosseguimento à viagem.

Durante a realização dos desfiles, as áreas marítimas percorridas não serão interditadas. Com

objetivo de garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar, os navios

participantes do "Velas Latinoamerica 2022" serão escoltados, não sendo permitida a aproximação

de terceiros e/ou embarcações não envolvidas no evento.

Dessa forma, as embarcações que desejarem acompanhar os desfiles ao largo poderão fazê-

lo,  mantendo  distância  segura,  observando  as  regras  de  navegação,  não  estando  permitida  a
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navegação entre os veleiros, entre os meios de escolta, bem como, cruzar a proa do comboio/desfile

naval.

Contato:
Seção de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

Telefone: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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