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Marinha do Brasil participa do 6º Arraiá Aéreo:
Inspirando Gerações

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 8º Distrito
Naval, da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) e do 1º Esquadrão
de Helicópteros de Emprego Geral, participou da 6ª edição do Arraiá
Aéreo – Inspirando Gerações, que aconteceu nos dias 08 e 09 de
junho no Aeroclube de Bauru - SP. 

Sargento Leonardo ensina crianças em oficina de nós

Cerca  de 40 mil  pessoas  que estiveram presentes  no  Arraiá
Aéreo, puderam conhecer mais sobre as atividades da Marinha, por
meio do stand especialmente montado para o evento, cujas atrações
incluíram: a exibição de vídeos,  exposição  de moto  aquática,  e  a
oficina de nós, onde os participantes puderam aprender na prática a
realizar diversos tipos de nós. 

Para  Francielly  Loureiro,  moradora  da  cidade  de  Bauru,  o
evento  é  uma  oportunidade  de  contato  dos  adolescentes  que
almejam seguir a carreira nas Forças Armadas, como seu filho, que
almeja ser Fuzileiro Naval.



Outra  atração  de  destaque  foi  a  visitação  ao  público  do
motorhome,  agência  móvel  sobre  rodas  da  CFTP,  que  realiza
atendimento na emissão de documentação de embarcações, carteiras
de  habilitação  para  amadores  e  qualificação  de  aquaviários.  A
Capitania abrange a área de jurisdição de 366 municípios e a agência
móvel possibilita o atendimento por meios próprios de pessoas que
têm dificuldade de encaminhar à Capitania.

Capitão dos Portos da CFTP presenteia Ministro da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes com livro da Marinha

O evento “Inspirando Gerações” teve como foco incentivar os
jovens a buscar oportunidades. Para o Astronauta Marcos Pontes, que
é símbolo do projeto, é possível decolar o nosso país rumo ao futuro,
mas é preciso união, “você pode ser tudo que você quiser na vida,
desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que
esperam de você”. 


