
MARINHA DO BRASIL NO PORTO GERAL DE CORUMBÁ 

 

 

Navios no Porto Geral de Corumbá 

 

Neste sábado e domingo, 4 e 5 de junho, no Porto Geral de 

Corumbá foram realizadas ações e demonstrações para a população 

Pantaneira, como parte da programação especial alusivas à 

comemoração dos 151 anos da Batalha Naval do Riachuelo. 

Os Navios Almirante Leverger, Monitor Parnaíba e o Navio de 

Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano” juntos receberam cerca 

de 4.690 visitantes.  

A estudante Júlia Serra foi conhecer a exposição, “Eu e minha 

família viemos passear e conhecer os Navios da Marinha. Eu não 

sabia que aqui no Pantanal tinha um Navio que pousava helicóptero. 

O Navio Monitor Parnaíba é muito grande”.  

Além dos navios, outras Organizações Militares mostraram 

para a população, o trabalho que a Marinha realiza na região. O 

Serviço de Sinalização Náutica do Oeste apresentou a forma que é 

realizada a sinalização nos Rios e as cartas náuticas; a Capitania 

Fluvial do Pantanal prestou esclarecimentos sobre quais 



documentações são necessárias para se pilotar uma embarcação e 

sobre os cursos de formação que oferece, e o Grupamento de 

Fuzileiros Navais mostrou os equipamentos utilizados em missões. 

Para professora Maria Delgado, as comemorações da Data 

Magna da Marinha já se tornaram tradição nas cidades de Corumbá e 

Ladário. A senhora conta que espera o período para trazer os filhos. 

“Todo ano eu venho prestigiar a exposição da Marinha, meus filhos 

sempre pedem para comparecer ao porto”. 

Jorge Gio, de 12 anos, sonha em ser marinheiro e obteve 

informações de como ingressar na carreira militar. “Aqui no estande 

fiquei sabendo que ainda não tenho idade, mas já posso ir estudando 

para futuramente tentar passar no Colégio Naval”.  

Também no local, médicos, dentistas e enfermeiros realizaram 

ações de prevenção e promoção da saúde. Foram realizados 112 

atendimentos médicos, 60 odontológicos e realizados 60 testes de 

glicemia.  

 

Atendimento médico no Porto Geral de Corumbá. 

 

 


