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A Marinha do Brasil (MB) atua no combate 
à Covid-19 em diversas frentes. Em todos 
os nove Distritos Navais, são realizadas 
desinfecções de organizações militares, 
órgãos públicos, hospitais e locais de grande 
circulação; campanhas de arrecadação 
e distribuição de alimentos; doações de 
sangue; treinamentos de agentes públicos 
e de militares em defesa nuclear, biológica, 
química e radiológica; patrulha e inspeções 
navais; ações de conscientização sobre 
a importância da prevenção ao novo 
coronavírus;  e fabricação de máscaras e 
utensílios médicos.

A MB emprega homens, mulheres, meios 
navais e de fuzileiros navais na Operação 
“COVID-19”, ao lado do Exército e da 
Aeronáutica, em ações coordenadas pelo 
Ministério da Defesa. Participaram, desde 
o início da Operação “COVID-19”, mais de 

AÇÕES POR TODO O PAÍS
29 mil militares e foram empregadas nas 
ações 1.022 viaturas, 102 embarcações e 32 
aeronaves.

Prontidão e eficiência
A  Operação  “Grande Muralha” – Força-Tarefa 

comandada pelo Diretor-Geral de Pessoal da 
Marinha – busca ampliar a capacidade de 
resposta do Sistema de Saúde da Marinha à 
ameaça epidemiológica. 

No âmbito dessa operação, o Sistema de 
Abastecimento da Marinha trabalha para 
manter a Força operando a serviço da Pátria 
em meio à pandemia. São empregados todos 
os esforços para que sejam fornecidos 
combustíveis a viaturas e demais meios 
operativos. Além disso, estão sendo 
distribuídos equipamentos de proteção 
individual, como máscaras e álcool em gel, 
às organizações militares da MB.
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AçÓes realizadas pela MARINHA do Brasil

Distribuição de kits de alimentação para alunos atendidos pelo Profesp

Inspeções navais e campanhas de conscientização sobre prevenção à Covid-19

Distribuição de alimentos à população

Campanhas de doação de sangue

Ações de desinfecção e descontaminação

Fabricação de máscaras e utensílios médicos

Capacitação em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica

SP/PB/RN/PA/RJ/SC

RS/SE/SC/BA

CE/PI/SC/PR/PA/AM/MA/ES/RJ/AP

RJ/PE/SC/RS/BA/PA/RN

BA/RN/PA/SC/RO/RJ/BA/MS/SP/DF

ES/RN/RJ

PR/RJ/AM/PA/DF/RN
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As organizações militares subordinadas ao Comando 
do 4º Distrito Naval realizaram, no período de 13 a 22 
de abril, campanha de conscientização de prevenção 
ao novo coronavírus nos estados do Pará, Amapá e 
Maranhão

O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, 
com o apoio do Centro de Intendência da Marinha em 
Parada de Lucas, está produzindo, além de máscaras 
face shield, dispositivo de intubação endotraqueal 
(foto), em fase de avaliação pela Diretoria de Saúde 
da Marinha; caixa de acrílico, projetada para cobrir a 
cabeça do paciente e proteger o profissional da saúde 
durante procedimentos; e kits hospitalares, fabricados 
em aço carbono, compostos por cama, biombo, suporte 
para soro e escada

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no dia 26 de abril, a desinfecção da Câmara 

Municipal de Natal-RN, como uma ação de prevenção e 
enfrentamento ao novo coronavírus

O Comando da Força Aeronaval realizou a primeira 
ação educativa sobre medidas preventivas contra o 

novo coronavírus para a população de São Pedro da 
Aldeia-RJ, no dia 22 de abril

Dentre as prioridades da Marinha no combate à 
pandemia também está o atendimento de saúde 

prestado à Família Naval
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Organizações militares do Sistema de Abastecimento 
da Marinha trabalham para garantir a prontidão da 
Força no combate à Covid-19

Desde o início do mês de março, a Capitania dos Portos 
do Espírito Santo atua na conscientização sobre medidas 
de prevenção à propagação do novo coronavírus

Foram realizadas, pelo Comando Conjunto Rio Grande 
do Norte e Paraíba, de 22 a 24 de abril, campanhas de 
doação de sangue em hemocentros de Natal-RN, João 

Pessoa-PB, Campina Grande-PB e Caicó-RN

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
arrecadou alimentos para doação

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus-BA 
mantém o controle da temperatura corporal de 
militares, além da higienização, com hipoclorito de 
sódio, das instalações

A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia-RJ 
entregou, nos dias 22 e 23 de abril, 400 kits de 

alimentação para famílias de crianças atendidas pelo 
Programa “Forças no Esporte”
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O Comando do 8º Distrito Naval coordenou, no dia 26 de 
abril, a desinfecção preventiva do Terminal Rodoviário 
Vicente de Carvalho, em Guarujá-SP

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Salvador realizaram, no dia 24 de abril, um 
adestramento para desinfecção das instalações do 
Navio-Patrulha ‘’Gravataí’’

A Delegacia da Capitania dos Portos em São 
Francisco do Sul-SC participou de campanha de 

doação de sangue no dia 21 de abril

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas distribuiu 
cem cestas básicas para familiares de alunos que 

participam do Programa “Forças no Esporte”

Foram intensificadas, em abril, pela Agência da Capitania 
dos Portos em Camocim-CE, as ações de inspeção naval e 
de conscientização  na divisa dos estados do Ceará e Piauí

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas promove, em 
Manaus-AM, o 3º Estágio Básico de Defesa Nuclear, 

Biológica, Química e Radiológica
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Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em 
Ilhéus, da Base Regional de Ilhéus e do 5º Grupamento 
de Bombeiros Militar beneficiaram, no dia 23 de abril, 50 
famílias afetadas pelo isolamento social

Campanha realizada, no dia 24 de abril, por militares do 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo e do 
Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves 

No dia 22 de abril, a Base Naval de Aratu entregou 178 
kits de alimentação para famílias de alunos assistidos 

pelo Programa “Forças no Esporte”

A Agência  da Capitania dos Portos em Tramandaí-RS apoia 
a prefeitura do município na distribuição de cestas básicas

O Comando Conjunto Oeste realizou, nos dias 22 e 
23 de abril, a descontaminação de locais de grande 

movimentação de Campo Grande-MS

A desinfecção do prédio da Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do Norte foi realizada pelo 
Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, no 
dia 23 de abril
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O Comando Conjunto Leste capacitou padres da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro, irmãs do Colégio Santo 
Antônio e funcionários da prefeitura de Duque de Caxias 
no combate à Covid-19, no dia 28 de abril, no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo

A Capitania dos Portos de Santa Catarina realizou, 
em abril, inspeções navais para conscientizar sobre a 
importância de medidas de prevenção à pandemia

A Capitania dos Portos de São Paulo e o Comando 
do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste 
realizaram uma campanha de doação de sangue 

nos dias 22 e 24 de abril 

A Capitania dos Portos de Sergipe e o 28º Batalhão de 
Caçadores do Exército Brasileiro entregaram mais de 

uma tonelada de alimentos a ribeirinhos

Descontaminação do Aeroporto de Porto Velho-RO por 
militares do Comando do 9º Distrito Naval
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A Capitania Fluvial do Rio Paraná intensificou as ações de inspeção 
naval no município de Campo Mourão-PR, neste mês

No dia 22 de abril, 15 militares do Centro de Hidrografia 
e Navegação do Norte doaram sangue para a Fundação 
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará e para 
o Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Belém-PA

Foram doados 300 kits de alimentação, no dia 23 de 
abril, a famílias beneficiadas pelo Programa “Forças 
no Esporte” da Escola de Aprendizes-Marinheiros de 
Pernambuco

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas ministrou, 
em abril, o Estágio de Qualificação Técnica em 
Descontaminação Biológica para 15 militares em 
Belém-PA

O Comando do 3º Distrito Naval  concluiu, no dia 24 
de abril, mais um Estágio de Capacitação em Defesa 

Nuclear, Biológica, Química e Radiológica para 
integrantes de órgãos públicos do Rio Grande do Norte
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O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador-BA 
realizou, no dia 24 de abril, a desinfecção das 
dependências do Hospital Santo Antônio, das Obras 
Sociais Irmã Dulce, em Salvador-BA

A Estação Naval do Rio Grande deu início, no dia 23 de abril, à entrega de kits de 
alimentação para cem alunos beneficiados pelo Programa “Forças no Esporte”

No dia 24 de abril, a Estação Rádio da Marinha no Rio 
de Janeiro  realizou a entrega de kits alimentação para 

beneficiados pelo Programa “Forças no Esporte”

As instalações da Escola de Aprendizes-Marinheiros 
de Pernambuco foram desinfectadas no dia 25 de abril

A Marinha do Brasil ministrou, no dia 24 de abril, 
instruções teóricas e práticas de ações de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica  para as 

equipes que atuam no Aeroporto Internacional do Rio 
de Janeiro-RJ
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A Capitania dos Portos a Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo estão trabalhando 

na montagem de máscaras (face shield) que serão 
utilizadas por profissionais da saúde do estado

Militares e integrantes da Força de Segurança foram 
qualificados pela Capitania dos Portos do Paraná para 
combater a proliferação da Covid-19

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília-DF participou, no dia 24 de abril, de ações de desinfecção 
e de treinamento para agentes de limpeza das Unidades Básicas de Saúde, em Itapoã - DF

Mais de 70 kits de alimentos foram distribuídos 
aos participantes do Programa “Forças no Esporte” 
assistidos pelo Centro de Instrução Almirante 
Alexandrino, no Rio de Janeiro-RJ

O Navio de Apoio Oceânico “Mearim” realizou, no 
período de 20 a 25 de abril, patrulhas e inspeções 

navais em Santa Catarina
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Doação de kits de alimentação para famílias 
beneficiadas pelo Programa “Forças no Esporte” 
promovida, pelo Comando Conjunto Rio Grande do 
Norte e Paraíba, no dia 22 de abril

Parceira no Programa “Forças no Esporte”, a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói-RJ 
doou,em abril, cestas com alimentos a famílias de crianças beneficiadas pelo programa

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 

realizou, no dia 22 de abril, a descontaminação 
preventiva do Batalhão de Ação com Cães da Polícia 

Militar do estado do Pará

O Corpo de Fuzileiros Navais realizou desinfecção da 
Rodoviária do Rio de Janeiro-RJ, no dia 23 de abril

Foi realizada, no dia 25 de abril, a desinfecção da 
Superintendência Regional da Polícia Federal em 
Natal-RN pelo Comando Conjunto Rio Grande do Norte 
e Paraíba


