
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna realiza
evento alusivo ao Dia do Marinheiro.

No  dia  12  de  dezembro  de  2016,  às  11h00,  no  pátio  da  Bandeira  da
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna, foi realizada a cerimônia alusiva
ao “Dia do Marinheiro”. O evento contou com a presença de várias autoridades
locais, do canto do Hino Nacional Brasileiro, da leitura da Ordem do Dia do
Comandante  da  Marinha  e  da  mensagem  do  Presidente  da  República
Federativa do Brasil. Na ocasião, foi entregue a estrela de bom comportamento
ao Marinheiro (RM2) CRISTIANO BATISTA CLEMENTE, medalhas e certificados
aos alunos que obtiveram o 1º, 2º e 3º lugares no concurso de redação da
Operação Cisne Branco 2016, certificado de reconhecimento pela participação
às  escolas  participantes,  bem como da  entrega  do  diploma e  medalha  de
“Amigo  da  Marinha”  ao  Sr.  LUÍS  ROGÉRIO  PUPO  GONÇALVES  (Diretor
Presidente  do  Porto  de  Imbituba).  Durante  a  cerimônia  o  Delegado  da
Capitania  dos  Portos  em Laguna,  Capitão  de Corveta  (T)  Marcos  Maia  dos
Santos, ressaltou a relevância da data, bem como cumprimentou os agraciados
e agradeceu a presença dos presentes. 

Esta Boa Prática alinha-se ao Critério 3 - Imagem e relacionamento com
outras OM que utilizam nossos serviços ou com outros usuários externos, que
visa diretamente ações ligadas à responsabilidade social, intensifica a parceria
entre as diversas instituições localizadas na jurisdição desta Delegacia, divulga
a Marinha do Brasil e ajuda a formar a mentalidade estudantil ao culto aos
símbolos da identidade brasileira e do nacionalismo. 

Imposição da Medalha de bom
comportamento ao MN-RM2 CRISTIANO. 

Da esquerda para direita, o Sr. Paulo José
Pacheco, Presidente da SOAMAR em laguna,o
CC MARCOS MAIA, Delegado, e o novo “Amigo

da Marinha”, o Sr. LUÍS ROGÉRIO PUPO
GONÇALVES.



Alunos e respectivas escolas agraciados
recebendo as medalhas e certificados da

Operação Cisne Branco 2016.

MARCOS MAIA DOS SANTOS
Capitão de Corveta (T)

Delegado
ASSINADO DIGITALMENTE


