
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna realiza
evento alusivo a Efeméride.

No  dia  11  de  dezembro  de  2015,  às  10h00,  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  da  Presidenta  da  República
Federativa do Brasil, alusivas à efeméride. Na ocasião, foi entregue a platina
de Suboficial (MR), ao recém-promovido, JOSÉ WILSON SCHWIRK, efetuada a
imposição da Medalha Mérito Militar com passador de ouro ao Suboficial (ES)
FRANCISCO  CANINDÉ  CARNEIRO  DA  ROCHA,  medalhas  e  entrega  de
certificados aos alunos que obtiveram o 1º, 2º e 3º lugares no concurso de
redação da Operação Cisne Branco 2015, certificado de reconhecimento pela
participação  às  escolas  participantes,  bem como  da  entrega  do  diploma  e
medalha  de  “Amigo  da  Marinha”  às  seguintes  personalidades  locais:  Sr.
AMARILDO  BIFF  (Empresário  de  Criciúma-SC),  Sr.  EDMUNDO  ALVES  DO
NASCIMENTO (Mormaii) e Sr. FLORENTINO CAMILO (Morador do Bairro Farol
de Santa Marta). 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 Mérito Militar com
passador de ouro no SO-ES FRANCISCO

CANINDÉ CARNEIRO DA ROCHA e entrega da
platina de SO-MR, ao recém-promovido, JOSÉ

WILSON SCHWIRK. 

Os novos “Amigos da Marinha”, os Srs.
AMARILDO BIFF, EDMUNDO ALVES DO
NASCIMENTO e FLORENTINO CAMILO.



Alunos e respectivas escolas agraciados
com medalhas e certificados da Operação

Cisne Branco 2015.
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