
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna recebe alunos do 
Colégio Stella Maris e da Polícia Militar Ambiental 

No dia 24 de setembro de 2014, a Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna recebeu no Radiofarol 
Santa Marta, 27 alunos do curso de Protetores Ambientais  da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental  de Laguna (3a Cia/Btl/PM). O  referido  curso destina-se a informar e formar, em nível básico, 
jovens de 12 a 14 anos de idade, com frequência escolar na rede de ensino do município, na atividade de  
preservação e conservação do meio ambiente e integração social, contendo disciplinas teóricas e atividades 
práticas.

No dia  25 de setembro de 2014, o Radiofarol  recebeu também 42 alunos do Colégio Stella  Maris, 
associação que contempla na sua ação educativa: a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

As visitas ocorreram a tarde e os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as 
atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil e pela guarnição do sinal náutico. O pessoal foi conduzido a 
vários compartimentos do Radiofarol, como o Hall de entrada, escadaria de acesso ao equipamento luminoso 
e Câmara de Serviço do farol. Além disso,  tiveram contato com o antigo sistema a querosene  e obtiveram 
informações sobre meteorologia, laje do campo bom, cartas náuticas e da importância do farol como auxilio a 
navegação, bem como a data de sua inauguração, alcance e características.

Esta boa prática se encontra no Critério 3 - Imagem e relacionamento com outras OM que utilizam nossos 
serviços  ou  com outros  usuários  externos,  que  visa  intensificar a  parceria  entre  as  diversas  instituições 
localizadas na jurisdição desta Delegacia, divulga a Marinha do Brasil e incute nos visitantes a filosofia da 
busca constante da segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar.

Alunos do curso de Protetores Ambientais (3a Cia/Btl/PM).
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