
 

MARINHA ABRE AS PORTAS DO COMPLEXO NAVAL  
PARA VISITAÇÃO DO PÚBLICO PANTANEIRO 

 

 

A visitação é uma forma de conhecer o trabalho realizado pela Marinha no Pantanal 
 

 
 Como parte das ações em comemoração aos 151 anos da Batalha Naval 

do Riachuelo, Data Magna da Marinha, o Complexo Naval de Ladário abriu seus 

portões, no dia 04 de junho, para a população conhecer as Organizações 

Militares, Navios e Aeronaves da Marinha no Pantanal. 

 

 Dentro das atividades programadas, a população teve a oportunidade de 

conhecer a Base Fluvial, o Hospital Naval, o Comando da Flotilha de Mato 

Grosso, o Serviço de Sinalização Náutica do Oeste, o Hotel de Trânsito, a Sala 

de Memória Tenente Maximiano, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário, 

o Centro de Intendência da Marinha em Ladário e o 4º Esquadrão de 

Helicópteros de Emprego Geral. 

 

 

 



 “A Marinha do Brasil é uma possibilidade de carreira e uma opção de 

vida. Para nós ladarenses, isso ganha uma importância muito grande. E  

passamos para nossos alunos; gera neles uma expectativa enorme de 

conhecer como as coisas são feitas aqui”, conta a professora da Escola João 

Baptista, Mirna Monteiro da Silva. A professora vê na Marinha uma Instituição 

muito próxima da população e exalta a Data Magna como um tempo de 

celebração: “A parceria com as escolas da região dura o ano todo. Então, não 

temos como deixar de vir prestigiar uma data tão importante para uma amiga 

tão próxima, como é a Marinha”.  

 

A Sala de Memória Tenente Maximiano esteve aberta para os visitantes 

 

 Victória Andrade tem 13 anos e é aluna da Rede Municipal de Ladário. 

Para ela, o que mais chama atenção na visita é o cuidado e a organização que 

os militares têm ao receber a população: “Me sinto prestigiada toda vez que 

venho aqui. E todo ano vejo um monte de amigos falando que querem entrar 

para a Marinha depois que a gente vem aqui. Tem os navios e os helicópteros e 

o jeito organizadinho como é tudo por aqui.” 



 

Neste domingo, dia 05, a população terá oportunidade de conhecer os 

navios da Marinha, visitar a exposição com materiais da Marinha do Brasil e 

saber as formas de como ingressar na carreira militar. 

No dia 7 de junho haverá cerimônia de entrega da reforma na Unidade 

Mista de Saúde, às 15h30 e inauguração da Casa da Cultura de Ladário, às 

19h30.   

Dia 8 de junho, às 19h, acontece a “Noite Cultural em Alusão aos 151 

anos da Batalha Naval do Riachuelo” com apresentação da Banda de Música da 

Marinha e da Banda Municipal de Ladário Acyl da Silva Barbosa. 

E para encerrar as comemorações da Data Magna da Marinha Brasileira, 

acontece sexta-feira, dia 10, às 9h, a cerimônia cívico-militar em frente ao 

Pórtico do Complexo Naval de Ladário. 

 


