
Navio-Transporte Fluvial Paraguassu participa da 
Data Magna da Marinha com intensa programação

Cerimônia da Data Magna na Agência Fluvial de Porto Murtinho

De 7 a 14 de junho o Navio-Transporte Fluvial “Paraguassu”, 
subordinado ao Comando da Flotilha de Mato Grosso, promoveu Ação 
Cívico-Social,  participou  das  atividades  relacionadas  ao  150º 
Aniversário  da  Batalha  Naval  do  Riachuelo,  na  Agência  Fluvial  de 
Porto Murtinho, e das comemorações alusivas ao 103º Aniversário da 
Cidade de Porto Murtinho. Além disso,  promoveu o incremento da 
segurança  da  navegação  no  Rio  Paraguai,  realizando 
reposicionamento  de  balizamento  na  área  adjacente  ao  Porto  da 
Cidade. 

No dia 8, sob a orientação técnica de um militar do Serviço de 
Sinalização  Náutica  do  Oeste  –  SSN-6,  os  militares  do  navio 
reposicionaram  a  baliza  de  sinalização  do  Km 994,1,  que  vinha 
sofrendo vandalismo sazonal enquanto ficava na margem oposta à 
cidade. Espera-se que, com tal mudança, o importante instrumento 
de segurança à navegação conserve-se mais preservado.



Reposição da baliza de sinalização

No dia 11 de junho realizou-se a cerimônia de comemoração da 
Data  Magna  da  Marinha  na  Agência  Fluvial  de  Porto  Murtinho, 
contando com a presença do Prefeito, dentre outras autoridades civis 
e  militares.  Foram  entregues  as  Medalhas  Mérito  Militar  e  Mérito 
Marinheiro,  bem  como  realizada  a  troca  de  divisas  dos  militares 
promovidos.

A Ação Cívico-Social contou com apoio de quinze militares do 
Exército Brasileiro e de funcionários da secretária de infraestrutura do 
Município. A atuação consistiu de uma reforma do Polo Regional de 
Formação Acadêmica de Porto Murtinho. Foram realizados durante a 
Aciso  os  serviços  de  lixamento,  aplicação  de  massa  em  pontos 
críticos,  pintura  interna  e  externa  do  prédio  e  limpeza  das 
instalações. Ao final de cinco dias, a obra foi concluída e, no dia 13, 
foi realizada uma cerimônia de entrega, com a presença do Prefeito 
Municipal,  HEITOR MIRANDA DOS SANTOS, e do Deputado Federal 
“Zeca do PT”, que agradeceram a Marinha do Brasil pela colaboração 
com  a  cidade  exatamente  na  data  de  comemoração  de  seu 
aniversário.

No  mesmo  dia  13  de  Junho  o  navio  participou  das 
comemorações de aniversário da cidade. Durante a alvorada, o navio 



saudou a cidade com um apito longo e músicas felicitando o dia. Por 
ocasião do desfile cívico-militar, o navio e a Agência Fluvial de Porto 
Murtinho  compuseram  um  pelotão  de  trinta  militares,  que 
representaram a presença da Marinha na região. 

Encerrando as atividades comemorativas, o navio esteve aberto 
à  visitação  pública  no  dia  14  de  Junho,  recebendo  cerca  de  60 
pessoas a bordo.   

Desfile cívico-militar no Aniversário da Cidade


