
Escola Municipal Almirante Tamandaré é beneficiada com 

reforma da Marinha nos 150 Anos da Batalha Naval do Riachuelo

Inauguração da reforma das obras da Escola Municipal Almirante Tamandaré

Como  parte  da  programação  das  comemorações  dos  150  anos  da 

Batalha  Naval  do  Riachuelo  –  Data  Magna  da  Marinha  o Comando  do  6° 

Distrito Naval entregou no dia  09 de junho a reforma das obras da Escola 

Municipal Almirante Tamandaré. A Ação Cívico Social contou com 40 militares 

que trabalharam durante  quinze dias na reforma da Escola  que atualmente 

possui 885 alunos.

Durante  a  reforma,  coordenada  pela  Base  Fluvial  de  Ladário foi 

realizado  pinturas em geral;  instalação e manutenção de ar  condicionados, 

instalação de ventiladores; troca de portas e fechaduras; forma da quadra e 

outros serviços. 

A cerimônia de entrega contou com a presença do Comandante do 6º 

DN,  Contra-Almirante  Petronio  Augusto  Siqueira  de  Aguiar;  do  Prefeito 

Municipal  de Corumbá,  Paulo  Duarte; da Secretária  Municipal  de Corumbá, 

Rosiane Limoeiro; além de professores, alunos, funcionários e pais. 



Para a Diretora da Escola Geruza Soares de Souza Papa. “Essa reforma 

realizada pela Marinha foi um grande apoio para a nossa instituição, pois um 

ambiente  agradável,  com  estrutura  ajuda  no  desenvolvimento  escolar  do 

aluno, e estimula os professores a trabalharem com empenho”, ressaltou.

Em seu discurso o Prefeito Paulo Duarte agradeceu o carinho com que a 

Marinha do Brasil realizou a reforma na escola e frisou que trabalhos como 

esse só reforçam a parceria entre as instituições.

O Comandante do 6º DN falou sobre mais essa atividade realizada em 

homenagem  aos  150  Anos  da  Batalha  Naval  do  Riachuelo.“A  Marinha  é 

prestativa na parceria de ações cívicas com a comunidade e para a instituição 

a educação é prioridade. Acreditamos no sério trabalho aqui desenvolvido pela 

direção, professores e funcionários e temos a certeza que tudo será mantido 

para que assim, possamos ampliar a linha de ações nessa região”, frisou.  

Um dos compartimentos reformado foi a quadra esportiva


