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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Esquadra Brasileira presta apoio às vítimas do Litoral Norte Paulista

A Marinha do Brasil informa que

Multipropósito Atlântico aportará em

das chuvas no Litoral Norte Paulista. 

O Capitânia da Esquadra chega com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de 

Viatura e Pessoal (EDVP), com a tarefa de transportar

ainda com um hospital de campanha equipado c

200 leitos hospitalares, Ortopedista, Cirurgião Geral, Anestesista, Clínico Geral, Cirurgião Dentista, 

Farmacêutico e profissionais de Enfermagem e Saúde Bucal. O navio

Operativo de 180 Fuzileiros Navais com maquinário composto de

pá carregadeiras, para ajudar na desobstrução de vias e demais necessidades. 

Ao todo serão mais de 1.000 militares envolvidos nessa ação de ajuda humanitária em socorro 

as populações atingidas pelas chuvas.

 

 

Contato:  

Centro de Comunicação Social da Marinha
Telefone: (61) 9 9238-9790 
E-mail: imprensa@marinha.mil.br 

Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br 
 

 

MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

PRESS RELEASE 

Esquadra Brasileira presta apoio às vítimas do Litoral Norte Paulista

A Marinha do Brasil informa que nesta quinta-feira, dia 23/02, o Navio Aeródromo 

sito Atlântico aportará em São Sebastião, aumentando a capacidade de apoio às vítimas 

 

O Capitânia da Esquadra chega com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de 

Viatura e Pessoal (EDVP), com a tarefa de transportar pessoas, viaturas e equipamentos,

ainda com um hospital de campanha equipado com UTI completa, uma disponibilidade de mais de 

leitos hospitalares, Ortopedista, Cirurgião Geral, Anestesista, Clínico Geral, Cirurgião Dentista, 

Farmacêutico e profissionais de Enfermagem e Saúde Bucal. O navio trará também um Grupamento 

180 Fuzileiros Navais com maquinário composto de minicarregadeiras, ambulâncias e 

pá carregadeiras, para ajudar na desobstrução de vias e demais necessidades.  

Ao todo serão mais de 1.000 militares envolvidos nessa ação de ajuda humanitária em socorro 

populações atingidas pelas chuvas. 

Centro de Comunicação Social da Marinha 

nossa gente. 

Esquadra Brasileira presta apoio às vítimas do Litoral Norte Paulista 

feira, dia 23/02, o Navio Aeródromo 

o Sebastião, aumentando a capacidade de apoio às vítimas 

O Capitânia da Esquadra chega com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de 

pessoas, viaturas e equipamentos, e contará 

disponibilidade de mais de 

leitos hospitalares, Ortopedista, Cirurgião Geral, Anestesista, Clínico Geral, Cirurgião Dentista, 

trará também um Grupamento 

minicarregadeiras, ambulâncias e 

Ao todo serão mais de 1.000 militares envolvidos nessa ação de ajuda humanitária em socorro 


