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Lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira, nesta terça

 

Nesta terça-feira (28/5), haverá o

Brasileira, às 19h30, no Clube Naval de Brasília. A Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante 

Brasileira é uma iniciativa que tem por objetivo discutir e propor políticas públicas para alavanca

Setor Marítimo nacional e, consequentemente, promover o desenvolvimento do Poder Marítimo e Naval do 

Brasil. 

A Lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, estabelece que cabe à Marinha do Brasil, dentre 

outras atribuições subsidiárias, a orientação e o controle da Marinha Mercante e

atribuições, designa o Comandante da Marinha como Autoridade Marítima. 

Marítimo é a “projeção do Poder Nacional, resultante da integração dos recursos de qu

a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator 

de desenvolvimento econômico e social”.

comércio exterior brasileiro se concretiza pelo mar. 

altas cifras, correspondendo a 95% do petróleo e 80% do gás natural produzidos em Águas Jurisdicionais 

Brasileiras.  

 

 
Serviço: 
Data: 28 de maio de 2019 
Horário: 19h30 
Local: Clube Naval de Brasília (Setor
Os jornalistas interessados deverão se credenciar diretamente 
 
Contato: 
Centro de Comunicação Social da Marinha
Telefone: (61) 3429-1832/ 99194-2788 
E-mail: imprensa@marinha.mil.br 

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

                                               www.marinha.mil.br                                               

 

MARINHA DO BRASIL 

AVISO DE PAUTA 

Lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira, nesta terça
no Clube Naval de Brasília 

feira (28/5), haverá o lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante 

Brasileira, às 19h30, no Clube Naval de Brasília. A Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante 

Brasileira é uma iniciativa que tem por objetivo discutir e propor políticas públicas para alavanca

Setor Marítimo nacional e, consequentemente, promover o desenvolvimento do Poder Marítimo e Naval do 

Lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, estabelece que cabe à Marinha do Brasil, dentre 

orientação e o controle da Marinha Mercante e, pela especificidade dessas 

atribuições, designa o Comandante da Marinha como Autoridade Marítima. Em sua definição, o 

a “projeção do Poder Nacional, resultante da integração dos recursos de qu

a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator 

de desenvolvimento econômico e social”. O conceito atesta a vocação marítima do Brasil, 

ileiro se concretiza pelo mar. O Volume de recursos envolvidos nesse mercado atinge 

, correspondendo a 95% do petróleo e 80% do gás natural produzidos em Águas Jurisdicionais 

etor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 Conj. 13 - 
Os jornalistas interessados deverão se credenciar diretamente no site do Planalto 

Centro de Comunicação Social da Marinha 
2788  

rotegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

                                                    

Lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante Brasileira, nesta terça-feira,  

lançamento da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante 

Brasileira, às 19h30, no Clube Naval de Brasília. A Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante 

Brasileira é uma iniciativa que tem por objetivo discutir e propor políticas públicas para alavancar todo o 

Setor Marítimo nacional e, consequentemente, promover o desenvolvimento do Poder Marítimo e Naval do 

Lei complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, estabelece que cabe à Marinha do Brasil, dentre 

pela especificidade dessas 

Em sua definição, o Poder 

a “projeção do Poder Nacional, resultante da integração dos recursos de que dispõe a Nação para 

a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator 

a vocação marítima do Brasil, em que 95% do 

dos nesse mercado atinge 

, correspondendo a 95% do petróleo e 80% do gás natural produzidos em Águas Jurisdicionais 

 Brasília, DF) 


