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A Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) 
transportou 473 doses de vacina contra Covid-19, bem 
como os agentes de saúde da prefeitura, para a imunização 
da população que reside em localidades isoladas. A ação 
ocorreu em  apoio à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de Paraty (RJ). A parceria entre a Prefeitura Municipal 
de Paraty e a AgParaty tem minimizado os impactos da 
pandemia na região, caracterizada por localidades com 
dificuldade de acesso terrestre.
Militares empregados: 10
Meios empregados: 2

Seguindo as diretrizes do Plano de Imunização do Governo 
Federal, o Comando do 6º Distrito Naval, por meio do Navio de 
Assistência Hospitalar “Tenente Maximiano”, vacinou, nos dias 
14 e 16 de julho, 85 ribeirinhos contra a Covid-19, durante Ações 
de Assistência Cívico-Social nas comunidades ribeirinhas 
do Tramo Sul do Rio Paraguai. A presença do navio nessas 
localidades permite que os profissionais de saúde assistam aos 
casos de urgência, acompanhem pessoas com comorbidade e 
orientem a população local quanto aos protocolos vigentes de 
prevenção ao novo coronavírus.
Militares empregados: 32

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 4º Distrito Naval descontaminou, nos dias 21 e 
22 de julho, o Espaço de Acolhimento Euclides Coelho Filho e o 
Conselho Tutelar II Daico, localizados na região metropolitana 
de Belém (PA). A atividade foi conduzida por fuzileiros navais 
do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. O Espaço de 
Acolhimento recebe crianças e adolescentes em situação de 
risco social e visa reabilitá-los ao convívio em sociedade.
Militares empregados: 16

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica desinfectou, no dia 
15 de julho, o Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã), para 
ser utilizado no Concurso de Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais Turmas I e II/2022. Neste dia, o Grupamento alcançou a 
marca de 300 ações de descontaminação. 
Militares empregados: 45
Meios empregados: 2
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, com capacidade 
em Defesa NBQR, realizou, no dia 22 de julho, ações de 
desinfecção na Escola Municipal Vereador Osdevaldo Marins 
da Matta e no Centro de Referência de Assistência Social 
Santa Paula, ambos localizados no município de Maricá (RJ), 
beneficiando 623 alunos e 89 funcionários. O procedimento 
foi executado por um destacamento composto por militares, 
oriundos do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica, que desinfectou salas de aula e de professores, 
sala da direção, secretaria, biblioteca, refeitório, banheiros, 
quadra de esportes e consultórios.
Militares empregados: 13

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
descontaminou,  no dia 15 de ju lho,  a  Catedral 
Metropolitana de Belém (PA). A igreja integra o complexo 
histórico e religioso da capital paraense, atraindo turistas 
ao local. A ação teve o objetivo de colaborar no combate 
à proliferação do novo coronavírus e dar segurança no 
retorno das atividades. Foram priorizadas as instalações do 
prédio, como secretaria, altar de consagração, corredores, 
escadarias, salão central, entre outros.
Militares empregados: 16

A Capitania dos Portos do Ceará realizou, no dia 15 de julho, 
campanha de doação de sangue em parceria com o Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), no Bairro 
Rodolfo Teófilo, em Fortaleza (CE). As doações dos militares  
contribuíram para reforçar o estoque de bolsas de sangue e 
plaquetas do Hemoce, que sofreu redução neste período de 
pandemia.
Militares empregados: 14

A Capitania dos Portos do Ceará entregou, no dia 19 de 
julho, kits de alimentação para cem famílias de crianças 
e adolescentes do Programa Forças no Esporte (Profesp), 
Núcleo Mar de Infância. O propósito da ação foi minimizar 
o impacto socioeconômico causado pela pandemia da 
Covid-19 e contribuir para a segurança alimentar dos alunos.
Militares empregados: 7
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A Capitania dos Portos de Santa Catarina desinfectou, 
em 23 de julho, o Centro Cultural da Marinha em Santa 
Catarina, como medida de prevenção e enfrentamento ao 
novo coronavírus. Foram empregados militares habilitados 
para a desinfecção, utilizando equipamento de proteção 
individual (EPI) durante a aplicação do composto químico.
Militares empregados: 4

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande 
descontaminou, no dia 15 de julho,  áreas de grande 
circulação no município de Rio Grande (RS). A ação foi 
realizada no entorno do Hospital Universitário da cidade e 
no material da ESANTAR em apoio à Universidade Federal 
do Rio Grande (FURG), com emprego de um caminhão 
cisterna (pipa), com capacidade de 12.000 litros de água.
Militares empregados: 3

Os militares do Comando do  2º Distrito Naval seguem 
participando de campanhas periódicas de doação de sangue 
da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado 
da Bahia. No período de 16 a 28 de julho, 120  voluntários 
doaram sangue, com o objetivo de contribuir para elevar 
os estoques, que se encontram em níveis críticos desde o 
início da pandemia, além de estimular a participação da 
sociedade civil.
Militares empregados: 120

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
descontaminou o Espaço de Acolhimento Recomeçar e o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
(CREAS) Comércio, localizados na região metropolitana 
de Belém (PA). Os militares priorizaram as instalações dos 
prédios como recepção, administração, salas de atendimento, 
salão principal, dormitórios, refeitório e banheiros.
Militares empregados: 16
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O Comando Conjunto Norte (CCjN), formado pelo Comando do 4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e Comando 
Aéreo Norte, alcançou, em 20 de julho, a marca de cem mil doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19 nos estados 
do Pará, Amapá e Maranhão. Desde o início da execução do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, o CCjN 
presta apoio logístico e de pessoal para acelerar a imunização e contribuir para a preservação de vidas.

A Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí participou 
da campanha “Doe sangue. Doe vida”, nos dias 14 e 15 de 
julho. Militares da ativa e veteranos, voluntários, doaram 
sangue, contribuindo com o estoque do Banco de Sangue 
do Hospital do Município de Tramandaí, visando minimizar 
a escassez em tempos de pandemia. 
Militares empregados: 8

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval desinfectou, no 
dia 18 de julho, o Centro de Referência Especializado para 
População em Situação de Rua (POP), localizado no distrito 
de Icoaraci, na região metropolitana de Belém (PA). A equipe 
priorizou recepção, salas diversas, refeitório, alojamento, 
banheiros e áreas externas.
Militares empregados: 16


