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VELAS LATINOAMERICA 2022 
 

  

 Os Navios Veleiros participantes da quarta edição da etapa brasileira do evento “Velas 

Latinoamerica 2022”, que ocorre entre 13 e 20 de fevereiro, poderão ser contemplados pelo público, 

do cais do Pier Mauá, entre os dias 14 e 19. O Navio Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil, 

e as embarcações a vela de Marinhas de diversas nacionalidades ficarão atracados no cais do Píer 

Mauá. 

A fim de evitar aglomerações, a visitação ao cais de atracação dos navios somente poderá ser 

realizada com agendamento prévio, por meio do link existente no hotsite 

https://www.marinha.mil.br/velas-latinoamerica-2022, onde, também, poderão ser encontradas 

outras informações sobre o evento. 

Foram definidos cinco horários de visita por dia, das 13h às 17h50, com a duração de 50 

minutos cada. Em face das condições epidemiológicas reinantes, não haverá visitação pública no 

interior dos navios. 

 Para que essa atividade possa ocorrer em segurança, a MB segue cumprindo de forma 

rigorosa os protocolos de combate à Covid-19 estabelecidos pelas autoridades sanitárias do estado 

do Rio de Janeiro, incluindo o controle do fluxo de visitantes por meio de agendamento. Ressalta-se 

que todos os tripulantes dos navios envolvidos foram vacinados e cumpriram quarentena antes de 

iniciar a travessia. 

 Durante o evento náutico, os navios veleiros realizarão visitas às mais importantes cidades e 

portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá, Colômbia, República 

Dominicana, Curaçao e México. Nesta edição, será dado especial destaque ao importante papel 
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exercido pela Marinha do Brasil na consolidação de nossa Independência, cujo bicentenário se 

comemora neste ano (1822 – 2022). 

 

 Navios participantes: 

 Navio Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil; 

 Navio Veleiro “Libertad”, da Armada da Argentina; 

 Navio Veleiro “Unión”, da Marinha de Guerra do Peru; 

 Navio Patrulha “20 de Julio”, da Armada da Colômbia; 

 Veleiro-Escola “Capitán Miranda”, da Armada da República Oriental do Uruguai; 

 Navio Veleiro “Guayas”, da Armada do Equador; e 

 Navio Veleiro “Dr. Bernardo Houssay”, da Prefeitura Naval da Argentina. 

 

 

Contato: 

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval 

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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