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Marinha do Brasil em parceria com a US Navy 

 
Será realizada no dia 20 de agosto

de Icaraí em Niterói-RJ. Participarão do evento cerca de 120 militares, 

navio americano “USS Carter Hall

A atividade tem como objetivo 

dos oceanos e das praias brasileiras. 

parar nas águas do planeta, segundo as estimativas globais. Dentre essa quantidade, algo em torno 

de 60% a 90% dos resíduos são diferentes tipos de plástico.

Os interessados em acompanhar a 

imprensa@marinha.mil.br até o dia 19 de agosto,

comunicação, nome completo do jornalista e identidade.

 

 

Contato: 

Departamento de Imprensa do Centro de Comunicação Social

Telefones: (21) 2178-7788 

Email: imprensa@marinha.mil.br

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

                                               www.marinha.mil.br                                                       

          

MARINHA DO BRASIL 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
 

AVISO DE PAUTA 
 

Brasília, 

 
Marinha do Brasil em parceria com a US Navy promove Ação Ecológica de 

praia do Rio de Janeiro 

no dia 20 de agosto, a partir das 9h, uma Ação Ecológica de 

Participarão do evento cerca de 120 militares, incluindo os 

USS Carter Hall”, coordenados pela Marinha do Brasil. 

vidade tem como objetivo promover a conscientização da sociedade

as praias brasileiras. Todos os anos, são mais de 8 milhões de toneladas de lixo indo 

parar nas águas do planeta, segundo as estimativas globais. Dentre essa quantidade, algo em torno 

de 60% a 90% dos resíduos são diferentes tipos de plástico. 

em acompanhar a Ação Ecológica deverão encaminhar e

o dia 19 de agosto, informando os seguintes 

comunicação, nome completo do jornalista e identidade. 

Departamento de Imprensa do Centro de Comunicação Social da Marinha

 / (21) 99876-8962  

imprensa@marinha.mil.br  

rotegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente 

                                                    

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

 

Brasília, 16 de agosto de 2019. 

 

Ação Ecológica de limpeza em 

Ação Ecológica de limpeza na praia 

incluindo os voluntários do 

promover a conscientização da sociedade para com a poluição 

Todos os anos, são mais de 8 milhões de toneladas de lixo indo 

parar nas águas do planeta, segundo as estimativas globais. Dentre essa quantidade, algo em torno 

deverão encaminhar e-mail para 

eguintes dados:  veículo de 

da Marinha 


