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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Marinha do Brasil celebra Acordo de Cooperação Técnica 
Federal (MPF) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) no combate ao lixo marinho e 

proteção das Águas Jurisdicionais Brasileiras
 
 
No dia 28 de agosto, às 9h, no Gabinete do Comandante da Marinha (GCM) em Brasília

será celebrado um Acordo de Cooperação Técnica 

Águas Jurisdicionais Brasileiras 

(MAA), Ministério Público Federal (MPF) e a 

O Acordo tem como objetivo estabelecer um compromisso de cooperação institucional e ação 

coordenada entre os participantes, orientado ao compartilhamento de informações

tecnologias, mediante troca de experiências, realização de reuniões e promoção de ca

interesse recíproco para melhoria da capacidade institucional, operacional e fiscalizatória dos 

integrantes nas ações. 

Dentre as diversas atribuições da MB na defesa das riquezas de nossa Amazônia Azul, 

destacamos a prevenção e o auxílio no c

desde vigilância e combate a crimes ambientais em nossas águas, até a realização de campanhas de 

conscientização e iniciativas para o desenvolvimento da mentalidade marítima em nossa população.

 

 
Credenciamento: 
Centro de Comunicação Social da Marinha
Telefones: (61) 3429-1293 / 9923
Email: imprensa@marinha.mil.br
 
Os jornalistas que desejarem realizar a cobertura do evento, deverão se cadastrar

hoje (27), informando nome completo, 
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do Brasil celebra Acordo de Cooperação Técnica entre o Minis
Ministério do Meio Ambiente (MMA) no combate ao lixo marinho e 

proteção das Águas Jurisdicionais Brasileiras 

, no Gabinete do Comandante da Marinha (GCM) em Brasília

Acordo de Cooperação Técnica sobre combate ao lixo marinho e de proteção das 

 entre o Ministério da Defesa (MD), Ministério do Meio Ambiente 

(MAA), Ministério Público Federal (MPF) e a Marinha do Brasil (MB).  

como objetivo estabelecer um compromisso de cooperação institucional e ação 

coordenada entre os participantes, orientado ao compartilhamento de informações

tecnologias, mediante troca de experiências, realização de reuniões e promoção de ca

interesse recíproco para melhoria da capacidade institucional, operacional e fiscalizatória dos 

Dentre as diversas atribuições da MB na defesa das riquezas de nossa Amazônia Azul, 

destacamos a prevenção e o auxílio no combate à poluição em nosso mares e rios. As ações vão 

desde vigilância e combate a crimes ambientais em nossas águas, até a realização de campanhas de 

conscientização e iniciativas para o desenvolvimento da mentalidade marítima em nossa população.

Centro de Comunicação Social da Marinha 
1293 / 99238-9790 

imprensa@marinha.mil.br     

Os jornalistas que desejarem realizar a cobertura do evento, deverão se cadastrar

, informando nome completo, cargo, RG e veículo de comunicação. 
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o Ministério Público 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) no combate ao lixo marinho e 

, no Gabinete do Comandante da Marinha (GCM) em Brasília-DF, 

combate ao lixo marinho e de proteção das 

Ministério do Meio Ambiente 

como objetivo estabelecer um compromisso de cooperação institucional e ação 

coordenada entre os participantes, orientado ao compartilhamento de informações, metodologias e 

tecnologias, mediante troca de experiências, realização de reuniões e promoção de capacitações de 

interesse recíproco para melhoria da capacidade institucional, operacional e fiscalizatória dos 

Dentre as diversas atribuições da MB na defesa das riquezas de nossa Amazônia Azul, 

ombate à poluição em nosso mares e rios. As ações vão 

desde vigilância e combate a crimes ambientais em nossas águas, até a realização de campanhas de 

conscientização e iniciativas para o desenvolvimento da mentalidade marítima em nossa população. 

Os jornalistas que desejarem realizar a cobertura do evento, deverão se cadastrar até a data de 


