
MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Rio de Janeiro - RJ.
Em 28 de agosto de 2020.

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  da  Diretoria-Geral  do  Pessoal  da  Marinha,
esclarece que, a matéria “Militares denunciam não cumprimento de protocolos contra a Covid-19
pela Marinha ”, publicada hoje (28), no Jornal O São Gonçalo, contém significativos equívocos, que
levam o leitor à desinformação, induzindo a uma visão unilateral. Diante disso, a MB apresenta as
seguintes considerações:

1. O Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), assim como todas as Organizações
Militares de Ensino (OME) da MB, realizou um planejamento minucioso para a condução de suas
atividades de ensino, considerando os fatores externos à escola, as suas capacidades operacionais
para atender às medidas de prevenção e distanciamento social para enfrentamento à COVID-19 e as
características intrínsecas de cada curso realizado em suas instalações.

2. Observando o plano elaborado, o CIAA vem realizando o regresso gradativo e escalonado
dos alunos dos cursos ministrados naquela OME. Os currículos desses cursos incluem atividades
diretamente ligadas à formação profissional e militar-naval, que exigem a realização de atividades
presenciais.

3. Por ocasião do regresso dos alunos, estão sendo adotadas uma série de medidas sanitárias
e de saúde, além de procedimentos de desinfecção, higienização, aferição de temperatura, triagem,
testagem, sendo observadas, ainda, medidas de distanciamento social e todos os protocolos clínicos
e terapêuticos divulgados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde e
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a fim de preservar a saúde de todos os
seus integrantes.

4.  Conforme  disposto  em  normas  regimentais  da  MB,  o  uso  de  dispositivos  móveis,
incluindo aparelho celular,  é controlado em todas as Organizações  Militares,  visando garantir  a
Segurança das Informações e Comunicações.
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5. Adicionalmente, cabe registrar que os treinamentos para a Cerimônia de Encerramento do
Curso  Especial  de  Habilitação  a  Sargento  (C-Esp-HabSG)  estão  sendo  conduzidos  com  os
formandos divididos em blocos,  alternando os dias de treinamento.  Além disso,  a  dimensão do
campo de formatura permite, de forma segura, a observância dos distanciamentos, os quais estão
sendo respeitados.

A MB reafirma o compromisso e a atenção em prover um ambiente de trabalho seguro ao
seu pessoal, civil e militar, condição fundamental para o bom cumprimento de sua missão.
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