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

                                               www.marinha.mil.br                                                          

Com a criação do termo “Amazônia Azul”, a Marinha pretende voltar os olhos do país para 

o mar sob sua jurisdição, por ser fonte infindável de recursos, pelos seus incalculáveis bens naturais 

e pela sua biodiversidade. 

 

Serviço: 

Data: 15 de março de 2019 

Hora: 15h 

Local:  Salão Nobre do Gabinete do Comandante da Marinha (Ed. Almirante Tamandaré, 3º Andar - 

Praça Barão de Ladário, s/n - Centro - Rio de Janeiro). 

 

Contato: 

Departamento de Imprensa 

Centro de Comunicação Social da Marinha 

Telefones: (61) 3429-1293 / 99238-9790 

Email: imprensa@marinha.mil.br 


