
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna é
homenageada em evento do Rotary Club de Laguna

No  dia  13  de  dezembro  de  2015,  às  16h00,  em  evento  alusivo  ao
Centenário da praça Jardim Calheiros da Graça e do Dia do Marinheiro,  foi
descerrada uma placa comemorativa. A cerimônia organizada pelo Rotary Club
de Laguna, foi abrilhantada pela banda “União dos Artistas”, banda civil, em
atividade, mais antiga do Brasil. É oportuno salientar que o nome do jardim é
uma homenagem ao Capitão Tenente Francisco Calheiros da Graça que no ano
de 1882, como Secretário da Repartição Hidrográfica do Rio de Janeiro, deu
início aos estudos para a abertura da Barra do Porto de Laguna. 

A  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  de  Laguna  foi  representada  pelo
Capitão de Corveta (T) MARCOS MAIA DOS SANTOS e parte da Guarnição. O
evento contou com a presença de várias autoridades locais, do canto do Hino
Nacional Brasileiro e do Cisne Branco, em homenagem ao Dia do Marinheiro e
da relevância dos 92 anos da presença da Marinha do Brasil em Laguna. Este
agradecimento foi materializado através de um diploma e uma obra de arte de
uma artista local, a Sra. Lávia Barreto Pereira, já falecida, Bisneta de um dos
homenageados o Sr. Marco Gazzola, construtor do chafariz e Trisavô do Sr.
Robson Amandio dos Santos, Presidente do Rotary Club de Laguna.

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  e
divulga a Marinha do Brasil. 

CC (T) MARCOS MAIA recebendo o
diploma das mãos do Sr. ROBSON AMANDIO

DOS SANTOS.

Diploma alusivo aos 100 anos do Jardim
Calheiros da Graça e do Dia do Marinheiro.



Dr. ALDO ABRÃO MASSIH, Representante
do Rotary Club de Laguna, CC (T) MARCOS

MAIA e o Sr. ROBSON AMANDIO DOS SANTOS

Cerimônia dos 100 anos do Jardim Calheiros
da Graça e do Dia do Marinheiro. 
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