MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

PRESS RELEASE
VELAS LATINOAMERICA 2022
A cidade do Rio de Janeiro receberá, entre os dias 13 e 20 de fevereiro, grandes veleiros
participantes do encontro “Velas Latinoamerica 2022”. O evento contará com o Veleiro “Cisne
Branco”, da Marinha do Brasil (MB), e dos navios da Argentina, Colômbia, Equador, Peru e
Uruguai, que, juntos, navegarão pelos mares da América do Sul e do Caribe, com o objetivo de
reforçar os laços de amizade, o intercâmbio cultural, profissional e social entre as Marinhas
participantes. Além disso, o acontecimento destaca o importante papel exercido pela MB na
consolidação de nossa Independência, cujo bicentenário se comemora neste ano (1822 – 2022).
O evento
A etapa brasileira iniciará com o “Desfile Naval” dos navios participantes, que percorrerão a
orla da Cidade Maravilhosa no dia 13 de fevereiro, a partir das 8h, quando os veleiros desfilarão em
frente às praias da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema, Copacabana.
Em prol do meio ambiente, os tripulantes dos navios participarão de uma “Jornada
Ecológica” no dia 16 de fevereiro, de modo a contribuir com a limpeza das águas (Regata
Ecológica) e das praias (“Clean Up Day”) de Baía da Guanabara.
As atividades se encerrarão no dia 20, com o “Desfile Naval”, quando os navios seguirão
para o próximo destino, em Montevidéu, no Uruguai.
Durante o evento náutico, ao longo de quatro meses, os navios veleiros visitarão
importantes cidades e portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá,
Colômbia, República Dominicana, Curaçao e México.
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Serviço
Será realizada uma coletiva de imprensa, no dia 14 de fevereiro, às 09h30, pelo Comitê
Executivo do “Velas Latinoamerica 2022”.
Mais informações: www.marinha.mil.br/velas-latinoamerica-2022
Contato:
Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval
Telefones: (21) 99367-7032/2104-5763
E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

Veleiro “Cisne Branco” da Marinha do Brasil

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente
www.marinha.mil.br

