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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Coletiva de imprensa sobre combate às manchas de óleo no 

 

 

No dia 25 de outubro, às 14h30, haverá 

Pernambuco, com o objetivo de informar sobre o andamento das ações de resposta no combate às 

manchas de óleo no litoral da região Nordeste. 

 

A coletiva será transmitida ao vivo pela página da Marinha do Brasil no Facebook:

www.facebook.com/marinhaoficial/.

 

 
Serviço: 
Local: Capitania dos Portos de Pernambuco (

Data: 25 de outubro de 2019. 

Horário: 14h30. 

Credenciamento: O credenciamento 

mails: com3dn.imprensa@marinha.mil.br e comsoc.3dn@gmail.com

comunicação, a equipe e os contatos.

 

Contato: 
Assessoria de Comunicação Social do Comando do 3º Distrito Naval

Telefones: (84) 3216-3048 / (84) 99957
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MARINHA DO BRASIL 
 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
 
 
 

AVISO DE PAUTA 
 
 

de imprensa sobre combate às manchas de óleo no 
litoral do Nordeste 

, haverá uma nova coletiva de imprensa, na Capitan

com o objetivo de informar sobre o andamento das ações de resposta no combate às 

manchas de óleo no litoral da região Nordeste.  

A coletiva será transmitida ao vivo pela página da Marinha do Brasil no Facebook:

www.facebook.com/marinhaoficial/. 

Pernambuco (Rua de São Jorge, 25, Bairro do Recife

credenciamento poderá ser realizado até 12h do dia 25 de outubro

com3dn.imprensa@marinha.mil.br e comsoc.3dn@gmail.com, informando o veículo de 

comunicação, a equipe e os contatos. 

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 3º Distrito Naval 

3048 / (84) 99957-7934 
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de imprensa sobre combate às manchas de óleo no  

na Capitania dos Portos de 

com o objetivo de informar sobre o andamento das ações de resposta no combate às 

A coletiva será transmitida ao vivo pela página da Marinha do Brasil no Facebook: 

Bairro do Recife. Recife – PE). 

até 12h do dia 25 de outubro pelos e-

, informando o veículo de 


