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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Marinha leva atendimento de saúde e apoio logístico às vítimas das fortes chuvas n

Em face da complexidade da situação, cumprindo orientações do Ministério da Defesa e do 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (coordenador 

Marinha do Brasil (MB) incrementará sua atuação, no Porto de São Sebas

Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A140), que estará aberto para a imprensa nesta quinta

de 14h às 16h. Com a chegada do 

atendimento médico aos desabrigados, de forma

priorizando casos mais graves. 

A imprensa poderá fazer imagens do

e Pessoal (EDVP) e de alguns módulos de

disso, o Navio está carregando um ma

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

Os interessados deverão se credenciar pelo e

dados pessoais (Nome completo e RG) da equipe que visitará o A140. O credenci

feito até às 10h do dia 23/02. 

 
Serviço: 
Local: Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” 
Data: 23 de fevereiro de 2023 
Horário: 14h 
Telefone: (21) 9 9902-0574 
 
 MarinhadoBrasil:Protegendonossasriquezas,cuidandodanossa gente. 

www.marinha.mil.br 
 

 

MARINHA DO BRASIL 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

AVISO DE PAUTA 

leva atendimento de saúde e apoio logístico às vítimas das fortes chuvas n

norte de SP 

Em face da complexidade da situação, cumprindo orientações do Ministério da Defesa e do 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (coordenador da ações no nível federal), a 

incrementará sua atuação, no Porto de São Sebastião - 

“Atlântico” (A140), que estará aberto para a imprensa nesta quinta

Com a chegada do Navio, será possível criar uma estrutura que reforçará o 

atendimento médico aos desabrigados, de forma a desafogar os hospitais da área que estão 

A imprensa poderá fazer imagens dos helicópteros, Embarcações de Desembarque 

e Pessoal (EDVP) e de alguns módulos de hospital de campanha montados no NAM 

está carregando um maquinário composto de minicarregadeiras, ambulâncias e pá 

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

Os interessados deverão se credenciar pelo e-mail: imprensa@marinha.mil.br

dados pessoais (Nome completo e RG) da equipe que visitará o A140. O credenciamento deverá ser 

Aeródromo Multipropósito “Atlântico” – São Sebastião (SP) 

 

leva atendimento de saúde e apoio logístico às vítimas das fortes chuvas no litoral 

Em face da complexidade da situação, cumprindo orientações do Ministério da Defesa e do 

da ações no nível federal), a 

 SP, com o Navio 

“Atlântico” (A140), que estará aberto para a imprensa nesta quinta-feira, 

avio, será possível criar uma estrutura que reforçará o 

a desafogar os hospitais da área que estão 

helicópteros, Embarcações de Desembarque de Viatura 

no NAM “Atlântico”. Além 

quinário composto de minicarregadeiras, ambulâncias e pá 

@marinha.mil.br informando os 

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

Centro de Comunicação Social da Marinha 

 


