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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval descontaminou 
o Espaço de Acolhimento Institucional do Tapanã, o Conselho 
Tutelar VII e o Conselho Tutelar I, em Belém (PA). O Espaço 
de Acolhimento Institucional do Tapanã oferece atendimento 
para migrantes e refugiados, visando realocar e acolher 
indígenas e venezuelanos. Os conselhos tutelares zelam 
pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 
Militares empregados: 16

Como parte do Plano Nacional de Imunização do Governo Federal, o Comando do 5° Distrito Naval apoiou, em 14 
de agosto, a Prefeitura de Rio Grande na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na ocasião, foram vacinados 
jovens de 18 anos em dois shoppings da cidade.  O apoio prestado pela Marinha contou com militares da Policlínica 
Naval do Rio Grande, para aplicação de vacinas, e do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, para apoio 
logístico. 
Militares empregados: 20

A Marinha promoveu, no dia 17 de agosto, nas instalações do 
Hospital do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, campanha 
de doação de sangue para o Programa Pátria Voluntária, 
coordenada pela Diretoria de Saúde da Marinha, em parceria 
com o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e com o Instituto 
de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio). 
Foram coletadas mais de 130 bolsas de sangue, que elevarão 
os estoques do Hemorio e do HNMD, afetados pela pandemia 
da Covid-19. 
Militares empregados: 25
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O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande prestou 
apoio logístico às prefeituras do Rio Grande e de São José 
do Norte (RS), durante atuação da vigilância sanitária da 
Prefeitura do Rio Grande nas barreiras sanitárias e Campanha 
de Vacinação. Foram realizadas também desinfecções e 
descontaminações nessas cidades, pela equipe de Resposta 
Rápida de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
em instalações públicas, unidades militares, hospitais, 
logradouros, fachadas públicas e ambientes com grande 
circulação de pessoas.
Militares empregados: 17
Meios empregados: 2

Mais de 780 militares do Comando Conjunto Bahia participaram, voluntariamente, de uma campanha de doação de sangue 
à Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia, no período de 8 de junho a 31 de julho. Com uma média 
de 20 doações por dia, a ação teve o objetivo de elevar os estoques da Fundação, que se encontravam em níveis críticos. 
Desde março de 2020, o Comando Conjunto Bahia tem mobilizado seus efetivos para a doação de sangue. Essa foi a 16ª 
participação de militares em ações desse tipo.
Militares empregados: 780

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará promoveu, 
nos dias 3 e 4 de agosto, campanha de doação de sangue 
em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Ceará. As doações foram realizadas por Aprendizes-
Marinheiros da Turma November/2021. A ação teve como 
objetivo reforçar o estoque de bolsas de sangue e plaquetas 
no Ceará durante a pandemia. 
Militares empregados: 91
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica, do Comando do 4º Distrito Naval, composta 
por Fuzileiros Navais, desinfectou, em 15 de agosto, três 
agências do Banco do Estado do Pará, em Belém (PA). A 
Marinha, em coordenação com o Ministério da Defesa, 
presta apoio aos órgãos públicos no combate à propagação 
do novo coronavírus no Pará. 
Militares empregados: 16

O Aviso-Auxiliar “Soure”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, prestou apoio à campanha 
de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Belém contra a Covid-19, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de 
Imunização do Governo Federal. Aproximadamente duas mil pessoas foram imunizadas durante a campanha no navio da 
Marinha.
Militares empregados: 38

De acordo com o Plano Nacional de Imunização do Governo 
Federal, a Capitania Fluvial de Tabatinga prestou apoio 
logístico à Secretaria Municipal de Saúde de Tabatinga, 
na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, 
transportando por via fluvial seis profissionais da saúde, 
além de doses de vacinas para ribeirinhos, com e sem 
comorbidades, a partir de 18 anos, residentes no interior de 
Tabatinga (AM).
Militares empregados: 15
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Militares da Capitania dos Portos do Piauí participaram de 
ação de doação de sangue, no dia 4 de agosto, no Centro 
de Hematologia e Hematologia e Hemoterapia do Piauí, em 
Parnaíba, contribuindo para elevar os estoques de sangue 
durante a pandemia da Covid-19.
Militares empregados: 6

A Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica, do Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN), 
desinfectou as instalações da sede de Coordenação Regional 
de Manaus da Fundação Nacional do Índio (Funai). Desde o 
início da pandemia, a equipe realizou 152 descontaminações 
em diversas instituições públicas e privadas na área de 
jurisdição do Com9ºDN. 
Militares empregados: 5

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval, nucleada no 2° Batalhão 
de Operações Ribeirinhas, desinfectou a Fundação João Paulo II (FUNPAPA) e a Casa Abrigo para Moradores Adultos de Rua 
(CAMAR), unidades I e II, em Belém (PA). A FUNPAPA desenvolve ações de proteção social básica e especial, de média e alta 
complexidade, à população. Já a CAMAR é um espaço que garante condições de estada, convívio e endereço de referência 
para acolher pessoas em situação de rua e desabrigo.
 Militares empregados: 16


