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NOTA À IMPRENSA

Ladário, 16 de março de 2016.

Governador de Mato Grosso do Sul visita o Centro da Marinha do Brasil no Estado

Governador de MS durante cerimonial de recepção a bordo do Comando do 6° Distrito Naval

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 6º Distrito Naval recebeu, no dia de hoje, a

visita do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. 

A presença do Governador no Complexo Naval de Ladário fez parte da programação da 5ª Edi-

ção do Programa “Rota do Desenvolvimento”. Esta iniciativa estadual, que conta com a parceria do Sis-

tema “S”, busca a evolução e a diversificação econômica do Estado, congregando empresários, comerci-

antes e empreendedores junto aos potenciais clientes, como é o caso das Organizações da Marinha do

Brasil (MB).

O Comando do 6º Distrito Naval, representado pelo Comandante da Base Fluvial de Ladário

e pelo Diretor do Centro de Intendência, participou de mesas redondas no evento, onde foram apre-

sentadas as possíveis demandas da Marinha junto ao mercado, bem como foram apresentadas as po-

tencialidades industriais da Base Fluvial.

O Governador Azambuja, em sua primeira visita à MB no Estado, externou que “é muito im-

portante o apoio da Marinha para o Mato Grosso do Sul. O Seminário “Rumos da Hidrovia”, reali-

zado ano passado, foi o despertar de uma série de tratativas que visam à utilização do transporte hi-

droviário pelo Rio Paraguai”.

Comando do 6º Distrito Naval



Já para o Comandante do Distrito Naval, “o Rota do Desenvolvimento é mais uma iniciativa

positiva do governo estadual. A participação do Distrito Naval, neste processo, é importante e sela,

definitivamente, o compromisso com o desenvolvimento regional, pois já possuímos a parceria no

Programa Caravana da Saúde. 

Na atual ocasião, buscamos maior agilidade no processo de aquisição das nossas necessida-

des junto aos pequenos produtores e empresários, mas, sobretudo, apresentamos a nossa capacidade

industrial junto ao mercado hidroviário, pois contamos, com profissionais habilitados, oficinas es-

pecializadas e com o maior dique do Rio Paraguai. Este potencial humano e material nos habilita a

ser um “player” importante no setor regional de construção e de reparos navais e, assim, segura-

mente contribuir para o desenvolvimento sul-mato-grossense”. 

Contra-Almirante Petronio Augusto Siqueira de Aguiar e Governador de MS Reinaldo Azambuja


