
 

 

 

 
                                        MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Comando do 8º Distrito Naval participa da abertura da 
22ª edição do São Paulo Boat Show 2019 

 

No período de 19 a 24 de setembro, a cidade de São Paulo recebeu a 
22ª edição do maior Salão Náutico Indoor da América Latina, o São Paulo 

Boat Show, que reuniu os principais lançamentos e destaques do setor 
náutico. Realizado no São Paulo Expo, o evento contou com um estande da 

Marinha do Brasil e teve como marco inicial a apresentação da Banda de 
Música do Comando do 8º Distrito Naval.  

 

 
Banda de Música do Comando do 8º Distrito Naval se apresenta na abertura do 

São Paulo Boat Show 

 

A abertura oficial do São Paulo Boat Show ocorreu em 19 de 

setembro, e contou com as presenças do Ministro do Turismo, Sr. Marcelo 
Álvaro Antônio; do Secretário de Turismo de São Paulo, Sr. Vinicius 

Lummertz; do Presidente do Grupo Náutica, Sr. Ernani Paciornik; e do 
Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante Claudio Henrique Mello de 

Almeida. 
 

 



 

 

O estande da Marinha do Brasil trouxe maquetes do submarino de 

propulsão nuclear e de um reator, proporcionando ao público a 

oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Programa Nuclear da 
Marinha (PNM) e as atividades desenvolvidas pelo Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP). Para ilustrar a atuação da MB na 
Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) o estande contou com uma 

embarcação de casco semirígido, utilizada nas inspeções navais da 
Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP). 

 

 
 

Após a abertura do evento o público teve a oportunidade de conhecer um pouco 

das atividades que a Marinha do Brasil desenvolve no estado de São Paulo 
 

O Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo 

(CCEMSP) também participou da exposição com os alunos engenheiros da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), do grupo de 

extensão Poli Náutico, que é voltado para a construção de embarcações de 
competição e para a inovação náutica. Os alunos apresentaram o modelo 

reduzido do rebocador portuário “Baleia”, com o qual competiram em 
agosto deste ano, no Desafio Universitário de Nautidesign, em Joinville-SC, 

e conquistaram o primeiro lugar na categoria projeto.  
 

Além da exposição das maquetes e embarcações, a Marinha do Brasil 
realizou uma campanha referente ao Dia Mundial da Limpeza, 

conscientizando os visitantes para o problema do descarte irregular de 

resíduos sólidos urbanos. 


