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Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR) do Comando do 2º Distrito Naval, 
nucleada no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, 
realizaram a descontaminação das instalações da Escola de 
Formação Complementar do Exército e do Colégio Militar de 
Salvador

A Capitania dos Portos do Paraná realizou a quinta 
mobilização para doação de sangue, nas cidades de Curitiba 
(PR) e Paranaguá (PR)

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou 
ações de inspeção naval e de conscientização e 
enfrentamento ao novo coronavírus em Barra do Cunhaú, no 
litoral Sul do Rio Grande do Norte

Como parte das comemorações alusivas ao Dia do 
Hidrógrafo, o Serviço de Sinalização Náutica do Leste 

realizou uma gincana envolvendo a tripulação para 
arrecadação de alimentos não perecíveis e vestimentas. Os 
itens foram doados às famílias afetadas pela pandemia do 

novo coronavírus, em Salvador (BA)

O Navio-Patrulha “Grajaú”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou ações 

de inspeção naval e de conscientização sobre o novo 
coronavírus, no litoral do Rio Grande do Norte

Organizações Militares subordinadas ao Comando do 
4º Distrito Naval apresentaram balanço de seis meses da 
Operação “Covid 19”. Destaca-se a marca de 1.827 locais 

públicos desinfectados, 504 capacitações em Estágio 
de Defesa Biológica, 1.745 ações de conscientização da 

população, mais de 415 toneladas de alimentos entregues e 
4.057 doações de sangue
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
passou por desinfecção e foram empregadas as instruções 
dos órgãos de saúde para aplicação do Concurso de 
Admissão ao Processo Seletivo para o Serviço Militar 
Voluntário de Praças e do Concurso Público para Ingresso 
nos Quadros Complementares de Oficiais da Marinha

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” realizou a desinfecção 
da Estação Científica do Arquipélago São Pedro e São Paulo, 
localizada a 534 milhas náuticas de Natal (RN)

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
que compõem o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
Covid-19 do Comando do 7º Distrito Naval e integram o 
Comando Conjunto Planalto, prestaram apoio logístico à ação 
social Vila Sesc Mais Saúde, na região administrativa do Sol 
Nascente (DF). Dentre as ações, foram realizadas testagem 
de Covid-19 e distribuição de máscaras

O Centro de Intendência da Marinha em Salvador concluiu 
mais uma etapa da campanha “Gesto Concreto”, com a 

entrega de 61 quilos de leite em pó para o Abrigo “Lar 
Pérolas de Cristo”, que atende 59 crianças no Subúrbio 

Ferroviário de Salvador (BA)

O Navio-Patrulha “Graúna”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou ações 
de inspeção naval e de conscientização sobre o combate à 

Covid-19 na área marítima do Rio Grande do Norte

Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Porto 
Seguro, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, realizaram ações de 
monitoramento, orientação e fiscalização na Reserva 

Extrativista Marinha de Corumbau, localizada no sul da Bahia. 
Durante as abordagens, foram divulgadas orientações de 

prevenção à Covid-19 aos navegantes
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A Marinha realizou descontaminação preventiva na Escola 
Municipal Avertano Rocha, no distrito de Icoaraci, Região 
Metropolitana de Belém (PA). A ação foi executada pela 
Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito Naval, 
nucleada no 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas

O Comando do 7º Distrito Naval, por meio das Capitanias 
Fluviais de Brasília e do Araguaia-Tocantins, tem mantido 
sua capacidade operacional, empregando meios e militares 
nas inspeções navais, realizando, também, ações de 
conscientização dos condutores e tripulantes sobre medidas 
de enfrentamento ao novo coronavírus

O Navio-Patrulha “Guaíba”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, intensificou as 

ações de inspeção naval e conscientização sobre o novo 
coronavírus na área marítima do Rio Grande do Norte

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção em agências do Instituto Nacional do 
Seguro Social em cidades da Região Metropolitana de Natal 
e do interior do estado

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou ações de 
conscientização sobre medidas preventivas contra o novo 

coronavírus, nas ilhas do Combu, Arapiranga e Cotijuba, em 
Belém (PA)

O Navio-Patrulha Oceânico “APA” doou 15 mil máscaras 
durante visita a Cabo Verde. A ação humanitária no 

arquipélago africano contribui para o combate à Covid-19 
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ação de desinfecção na Fundação José Augusto 

do Governo do Rio Grande do Norte, em Natal (RN)

Militares do Rebocador de Alto-Mar “Triunfo”, em parceria 
com os militares do Hospital Naval de Natal e da Base Naval 
de Natal, realizaram exercícios de acionamento do Plano de 
Contingência de Pandemias com o emprego do Contêiner de 
Tratamento de Doenças Infectocontagiosas

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul realizou inspeção 
naval e conscientização da comunidade marítima sobre o 
combate a pandemia da Covid-19 na Lagoa dos Patos, entre 
os municípios de Rio Grande e São José do Norte (RS)

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, que integram o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha 
Planalto/Covid-19, do Comando do 7º Distrito Naval, desinfectaram salas de aula e demais áreas de comum acesso do Centro 
Educacional 416 de Santa Maria (DF)

Militares do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas realizaram 
ações de conscientização sobre medidas preventivas contra 

o novo coronavírus na Praia do Amor, localizada no distrito de 
Outeiro, em Belém (PA)
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica realizou desinfecção 
da estação de trem de Belford Roxo, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro (RJ)

A Capitania Fluvial do Rio Paraná intensificou as ações de 
fiscalização do tráfego aquaviário e as orientações sobre 
as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus no Rio 
Paraná e no lago de Itaipu

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 9º Distrito Naval 
realizou descontaminação nas áreas internas da Escola 
Estadual Solon de Lucena, localizada na Avenida Constantino 
Nery, em Manaus (AM)

Militares do Comando do 6º Distrito Naval realizaram a 
descontaminação do Instituto Federal de Mato Grosso do 

Sul - Campus Corumbá (MS). A ação foi cumprida em conjunto 
com o Exército, que ficou responsável pela segurança do local 

e equipe médica 

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar realizou ação 
de descontaminação no Aviso de Instrução “Braz de Aguiar”, 

em Belém (PA)
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A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito Naval 
descontaminou as instalações da Escola Municipal Professor 
Ciro Pimenta, localizada no Conjunto Eduardo Angelim, 
distrito de Icoaraci, Região Metropolitana de Belém (PA)

Em proveito da Operação “Ágata”, foram realizadas, pelas 
equipes de inspeção naval da Capitania dos Portos de 
Pernambuco e pelo Navio-Patrulha “Graúna”, ações de 
conscientização sobre o novo coronavírus

O Navio-Patrulha “Goiana”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou ações de inspeção 
naval e de conscientização sobre prevenção e enfrentamento à Covid-19, na área marítima do Rio Grande do Norte

Militares do Comando Conjunto Leste realizaram ação de 
desinfecção na Superintendência Estadual do Ministério da 

Saúde no Rio de Janeiro

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, a fim de apoiar a população 

ribeirinha do Pantanal, face ao novo coronavírus
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Militares da Equipe de Resposta NBQR do Comando do 
2º Distrito realizaram a descontaminação das instalações 
do Colégio da Polícia Militar, Unidade Dendezeiros, em 
Salvador (BA)

Militares da Agência Fluvial de Cáceres realizaram inspeções navais com orientações sobre a Covid-19 nas regiões de 
Cáceres, Pontes e Lacerda, em Mato Grosso

O Navio-Patrulha “Guaratuba”, subordinado ao Comando 
do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, promoveu 

ações de patrulha naval e de orientação aos tripulantes das 
embarcações sobre as medidas de prevenção à Covid-19, na 

região de Abrolhos (BA)

Militares da Capitania Fluvial do Pantanal realizaram 
inspeções navais com orientações sobre a Covid-19 nas 

regiões de Albuquerque e Porto Geral, em Corumbá (MS)

A Equipe de Resposta NBQR conduzida pelo 1º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas, subordinado ao Comando do 9º Distrito 
Naval, realizou a descontaminação das salas de internação 
da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do 
Amazonas, localizada na zona centro-oeste de Manaus (AM)


