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                                    Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará   –   Fundada em 23 de janeiro de 1974 

Marinha divulga as ações no combate ao COVID-19 

esde o início do surto do novo coronavírus, a Marinha do Brasil 

realiza ações em prol da sociedade, empregando meios e pessoal, e 

buscando preservar a sua máxima capacidade operativa. Sob a 

coordenação do Ministério da Defesa, a Marinhaatua em conjento dom o 

Exército e a Força Aérea na Operação “COVID-19”, contando com o apoio de 

dez comandos conjuntos que cobrem todo o território nacional, dois dos 

quais estão sob a responsabilidade da Marinha, na Bahia e no Rio Grande do 

Norte e Paraíba. 

 

 Desde fevereiro, foi ativada a Operação “Grande Muralha”: Força-

Tarefa comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, que utiliza 

todos os recursos disponíveis para o enfrentamento dos efeitos da 

pandemia. Nesse escopo, ampliou-se a capacidade de resposta da Marinha à 

ameaça epidemiológica, fortalecendo o Sistema de Saúde da Marinha e o 

Sistema de Abastecimento (com a participação de todos os demais setores). 

Dentre as ações realizadas, estão: a desinfecção de organizações militares e 

locais de grande circulação; a utilização de meios navais e de fuzileiros 

navais; o emprego de militares especializados em Defesa Nuclear, Biológica, 

Química e Radiológica (DefNBQR); a adequação de calendários de concursos 

públicos; a realização de cursos de DefNBQR; a fabricação de álcool em gel e 
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o apoio à produção de Difosfato de Cloroquina; a produção de máscaras 

para profissionais de saúde; entre outras. 

                                                                                      Fonte: NOMAR 

 

Marinha do Brasil realiza ação de desinfecção no 

porto do Mucuripe 

ma parceria da Companhia Docas do Ceará com a Capitania dos 

Portos do Ceará, via Comando Conjunto Nordeste, promoveu na 

manhã de ontem (20/04), a desinfecção nas áreas comuns da sede 

administrativa do Porto de Fortaleza e no Núcleo de Apoio Portuário (NAP), 
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                                                                       CDC 

 

Equipe de descontaminação biológica. 

no Mucuripe. Trinta militares capacitados em descontaminação biológica 

foram comandados por militar especializado em Defesa Nuclear, Biológica, 

Química e Radiológica (DNBQR) na aplicação de hipoclorito de sódio (cerca 

de 100 litros) e álcool 70% (cerca de 10 litros). Dividida em duas equipes, a 

operação contou com vários tipos de bombas hidráulicas e teve duração de 

pouco mais de uma hora. De Natal, veio um oficial fuzileiro naval, para fazer 

o reconhecimento das áreas e passar instruções para a equipe de serviços 

gerais do porto – que deve dar continuidade nessa limpeza mais eficaz no 

dia a dia de trabalho. 

 O Capitão dos Portos do Ceará, 

Capitão de Mar e Guerra Ricardo 

Barillo Cruz e a diretora presidente 

da Companhia Docas do Ceará, 

Mayhara Chaves destacam que as 

ações preventivas conjuntas de 

desinfecção no porto de Fortaleza, 

contribuem para um ambiente de 

trabalho mais seguro para os 

empregados e parceiros que atuam nessa instalação portuária. É preciso 

garantir condições sanitárias adequadas aos que trabalham nos “portais de 

entrada e de saída” dos produtos que chegam e saem pelo mar do Ceará.              

                                                                                         Fonte: CDC 

 

Começou a retirada do minério do navio encalhado 
na costa maranhense 
 

ncalhado desde o dia 24 de fevereiro deste ano, o navio MV Stellar 

Banner começou a ter a sua carga retirada. A operação está sendo 

realizada desde a última quinta-feira (16), sob orientações de análise 

técnicas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). O minério está sendo retirado do porão nº 4 do navio 

mercante. 

 Antes da operação de retirada do minério (debunkering), também foi 

feita a remoção do óleo combustível do navio. A última etapa da 

transferência de combustível foi encerrada na tarde do dia 12 de abril, com 

o bombeio do óleo armazenado no HOS Brass Ring para o NM Stellar Iris. 
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Operação de “debunkering” do MV Stellar Banner  

 Durante todo esse processo 

não foi observado vestígios de 

poluição hídrica na área. A operação 

iniciou no dia 27 de março, onde 

foram retirados 3.900 metros 

cúbicos de combustível. A Marinha 

do Brasil (MB) informa que foi 

iniciada a operação de remoção de 

carga de minério do porão nº 4 do 

navio mercante Stellar Banner. Essas operações seguem as orientações da 

análise técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama). 

 Os órgãos e as empresas especializadas Ardent e Smit Salvage 

envolvidos na operação de salvage, permanecem em estreita coordenação 

com a Autoridade Marítima, no intuito de operar rapidamente o resgate da 

embarcação, o mais breve possível, obedecendo a normas e procedimentos 

de segurança, priorizando a mitigação de riscos ao meio ambiente e à 

navegação.                                                                 Fonte: O Imparcial 

 

=============================================== 

                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições abertas 

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_conc

urso=377 

 Inscrições abertas  

https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=377
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=377
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos
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Inscrições abertas  

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_co

ncurso=61 

Inscrições abertas 

http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 

                                                     

                                                                                    

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_concurso=61
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_concurso=61
http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos

