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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL

Banda de música das Forças Armadas realiza apresentação
no Hospital Naval de Recife

O Hospital Naval de Recife (HNRe) recebeu, no dia 10 de setembro, a
apresentação de uma Banda de Música formada por militares da Marinha do
Brasil, Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.
A apresentação foi  realizada para pacientes,  militares e servidores civis  do
HNRe, respeitando os protocolos sanitários em vigor durante a pandemia do
novo coronavírus, como distanciamento social e uso de máscaras.
       Para a Terceiro-Sargento Laisy Vanessa Justino Santos Silva, a ação
trouxe motivação aos militares e alegria para os pacientes. “Esse tipo de ação
é importante, principalmente pela alegria que traz aos pacientes e também por
gerar momentos de descontração na nossa rotina no hospital“.
    A  ação  faz  parte  da  Operação  Covid-19,  realizada  desde  março  pelo
Comando Conjunto Nordeste, que é um dos dez Comandos Conjuntos ativados
pelo Ministério da Defesa no combate aos impactos do coronavírus no Brasil.
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Apresentação da Banda de Música do Comando Conjunto Nordeste no HNRe

 

Pacientes, militares e servidores civis do HNRe puderam 
acompanhar apresentação musical


	O Hospital Naval de Recife (HNRe) recebeu, no dia 10 de setembro, a apresentação de uma Banda de Música formada por militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.
	A apresentação foi realizada para pacientes, militares e servidores civis do HNRe, respeitando os protocolos sanitários em vigor durante a pandemia do novo coronavírus, como distanciamento social e uso de máscaras.
	Para a Terceiro-Sargento Laisy Vanessa Justino Santos Silva, a ação trouxe motivação aos militares e alegria para os pacientes. “Esse tipo de ação é importante, principalmente pela alegria que traz aos pacientes e também por gerar momentos de descontração na nossa rotina no hospital“.
	A ação faz parte da Operação Covid-19, realizada desde março pelo Comando Conjunto Nordeste, que é um dos dez Comandos Conjuntos ativados pelo Ministério da Defesa no combate aos impactos do coronavírus no Brasil.
	Apresentação da Banda de Música do Comando Conjunto Nordeste no HNRe
	
	Pacientes, militares e servidores civis do HNRe puderam
	acompanhar apresentação musical

