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A Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Comando do 9º Distrito Naval realizou a 
descontaminação das áreas internas do Instituto Federal do 
Amazonas, em Manaus (AM)

O Comando Conjunto Leste realizou ação social em parceria 
com a Paróquia Nossa Senhora da Guia, no bairro do Lins, 
no Rio de Janeiro (RJ). O propósito da ação foi minimizar os 
danos sofridos pela população em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus

Em continuidade à Operação “Covid-19”, os militares das 
organizações militares subordinadas ao Comando do 4º 
Distrito Naval prestaram apoio logístico com emprego de 
uma aeronave UH-15 para transporte de profissionais da 
área da saúde das Forças Armadas, além de materiais para 
atendimento das comunidades indígenas do Maranhão

Há seis meses, o Comando do 6º Distrito Naval atua no 
combate ao novo coronavírus no Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Militares trabalham na linha de frente nos 
atendimentos médicos no Hospital Naval de Ladário e no 
Navio de Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano”, na 

descontaminação de locais de grande acesso, nas inspeções 
navais com orientações sobre prevenção à doença e no 

apoio logístico a órgãos públicos que distribuem alimentos

A Capitania dos Portos de Santa Catarina realizou  inspeção 
naval na Lagoa da Conceição, no Leste da Ilha de Florianópolis 

(SC). Além da fiscalização, foram realizadas  medidas de 
desinfecção e descontaminação para o enfrentamento do 

novo coronavirus

O Comando Conjunto Leste realizou ação de desinfecção no 
Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ). Cerca 

de 25 militares atuaram na desinfecção a fim de controlar a 
proliferação do novo coronavírus
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A Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí (RS)
participou ativamente de ações solidárias junto à Prefeitura 
do município. Na oportunidade, foram distribuídos pelos 
militares 5.895 quilos de alimentos, que beneficiaram 786 
famílias em situação de vulnerabilidade social

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, com a retomada das 
atividades náuticas e reabertura dos terminais de turismo, 
realizou a desinfecção em locais públicos de Barra Bonita 
(SP). As atividades foram realizadas em estações de embarque 
e desembarque, píeres, parques e praças, com a finalidade de 
prevenir a propagação do novo coronavírus

A Delegacia Fluvial de Furnas  realizou inspeções navais em 
diversas cidades do sudoeste do estado de Minas Gerais 
e nos lagos das represas de Furnas, Funil e Peixoto. Além 
disso, os militares  orietaram a população sobre as medidas 
de prevenção da Covid-19

Militares das organizações militares subordinadas ao 
Comando do 4° Distrito Naval  realizaram desinfecção na 

Praça Santuário de Nazaré, em Belém (PA), em combate 
à proliferação do novo coronavírus, por ocasião da 228ª 

edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

A Marinha realizou a descontaminação preventiva na 
Fundação Parapaz, no bairro do Marco, em Belém (PA). A ação 

foi executada pela Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval, 

nucleada no 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas

O Centro de Intendência da Marinha em Belém, por meio 
da Assistência Religiosa do Comando do 4º Distrito Naval, 

realizou a doação de 5,4 mil quilos de feijão para três 
instituições que atendem famílias carentes, na Região 

Metropolitana de Belém (PA)
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O Navio-Patrulha “Goiana”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou ações 
de inspeção naval e conscientização no combate à Covid-19 
durante o trânsito para a Base Naval de Val de Cães, 
localizada na cidade de Belém (PA)

Ações de inspeção naval e de combate ao novo coronavírus 
foram realizadas pela Capitania Fluvial do Pantanal na área 
portuária de Corumbá (MS)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção nos Campi e nos prédios da 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte nas cidades 
de Caicó, Pau dos Ferros, Patu e Natal

Militares da Capitania dos Portos de Alagoas realizaram a 
campanha “Doe Brinquedos e Ganhe Sorrisos!” que foram 

distribuídos para os representantes de quatro comunidades 
carentes de Alagoas. Todos os brinquedos passaram por 

desinfecção antes da distribuição

As comunidades do Alto Solimões distantes mais de mil 
quilômetros da cidade de Manaus (AM) receberam a visita do 

Navio de Assistência Hospitalar  “Oswaldo Cruz”, subordinado 
ao Comando da Flotilha do Amazonas. Além do atendimento à 
saúde, a população foi orientada sobre a prevenção à Covid-19

A Capitania dos Portos do Paraná realizou a sexta 
campanha para doação de sangue em Paranaguá (PR). 

Os militares efetuaram a doação para a Unidade de Coleta 
e Transfusão do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Paraná, órgão público responsável pelo abastecimento 
hospitalar no Litoral do estado
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 A Marinha do Brasil realizou ações de inspeção naval e de prevenção à Covid-19 na Baía de Todos-os-Santos (BA)

O Navio-Patrulha “Guaíba”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, intensificou 
ações de inspeção naval e de conscientização sobre o novo 
coronavírus no litoral do Rio Grande do Norte

O Comando do 6º Distrito Naval, por meio do Navio de 
Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano”, realizou 
assistência médico-hospitalar   e ações de assistência 
cívico-social nas comunidades ribeirinhas da região do 
Tramo Norte do Rio Paraguai

Equipes da Capitania Fluvial do Pantanal reforçaram 
medidas de higiene para prevenção da Covid-19 nas 

inspeções navais realizadas no Lago do Manso, no município 
de Chapada dos Guimarães (MT)

A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio realizou ações 
de ordenamento do tráfego aquaviário no Rio Paraná, nos 
municípios de Rosana, Panorama, Pauliceia e Presidente 
Epitácio. Além de fiscalizarem, as equipes orientaram os 

condutores e os tripulantes sobre a prevenção da Covid-19
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O Comando Conjunto Leste realizou desinfecção no Hospital 
Federal Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro (RJ). Enquanto 
cada ambiente recebia a desinfecção,  militares músicos 
tocaram um pequeno repertório, uma ação de alento com o 
objetivo de homenagear os profissionais de saúde do hospital

A Agência da Capitania dos Portos em Paraty intensificou a 
fiscalização do tráfego aquaviário e as medidas de prevenção 
à Covid-19 nas áreas do Cais de Turismo; Cais Pesqueiro; Rio 
Perequê-Açu; e Praias de São Gonçalo e São Gonçalinho, na 
área marítima da Costa Verde, em Paraty (RJ)

Equipe da Agência Fluvial de Porto Murtinho, em Mato 
Grosso do Sul, realizou inspeções navais no Porto Geral do 

município, após liberação da travessia. A atividade também 
foi feita na balsa que realiza a travessia de automóveis para 
Carmelo Peralta. Os militares, na oportunidade, ressaltaram 
aos condutores e proprietários de embarcações as medidas 

preventivas para evitar a disseminação do coronavirus

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte realizou ações de inspeção naval e de enfrentamento ao novo coronavírus, nas 
localidades de Maracajaú, Tibau do Sul, Lagoa do Bonfim e Rio Potengi

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou ação de 
fiscalização do tráfego aquaviário e orientações gerais sobre 

os cuidados necessários para evitar a proliferação do novo 
coronavírus, nas praias de São Miguel dos Milagres e do 

Marceneiro, no litoral norte alagoano
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