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A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins realizou, nos 
dias 9, 10, 11, 16, 17, 18 e 23 de março, a entrega de kits 
de alimentação às famílias de crianças e adolescentes 
participantes do Programa Forças no Esporte, em Palmas 
(TO). A iniciativa visa atenuar as dificuldades oriundas da 
pandemia de Covid-19
Militares empregados: 30
Meios empregados: 2

O prédio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Pará passou pela descontaminação preventiva da Equipe de Resposta 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval, dia 9 de março, em Belém (PA)
Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

O Comando do 8º Distrito Naval coordenou a desinfecção 
preventiva e higienização das Unidades Escolares do 

Município de Guarujá (SP), no período de 17 a 22 de março. 
Durante a ação, 12 escolas municipais foram contempladas

Militares empregados: 36
Meios empregados: 2 

Em março, as equipes de Inspeção Naval da Capitania dos 
Portos de Sergipe distribuíram cerca de 500 máscaras 
recebidas em doação. O material foi entregue no Cais do 
Mercado, Centro de Aracaju (SE), durante as Inspeções Navais
Militares empregados: 8

A Capitania Fluvial do Pantanal tem intensificado as ações 
de Inspeção Naval nos municípios de Ladário e Corumbá 

(MS), no Rio Paraguai, desde o dia 22 de março, por ocasião 
da Operação “Ágata Oeste 2021”. Durante as abordagens, os 

militares reforçam as medidas a serem adotadas em razão da 
situação de pandemia

Militares empregados: 8 
Meios empregados: 3 
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A Marinha realizou descontaminação biológica no prédio da 
Prefeitura Municipal e no Ginásio Poliesportivo de Marituba, na 
região metropolitana de Belém (PA), nos dias 15 e 16 de março. A 
tarefa foi executada pela Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval, 
nucleada no 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas
Militares empregados: 14
Meios empregados:  1

A Agência da Capitania dos Portos em Camocim, em apoio 
à Prefeitura Municipal de Barroquinha (CE) e à Vigilância 
Sanitária, desinfectou unidades básicas de saúde e da colônia 
de pescadores da cidade, no período de 16 a 18 de março
Militares empregados: 4
Meios empregados: 1

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou, entre 
os dias 16 e 18 de março, descontaminações preventivas em 

Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará
Militares empregados: 14

Meios empregados: 1

O Comando do 3º Distrito Naval entregou, no dia 15 de março, três unidades do equipamento de suporte respiratório 
emergencial, desenvolvido pelo Projeto “Inspire”, ao Hospital Giselda Trigueiro, em Natal (RN)

Militares empregados: 5
Meios empregados:  1

Nos finais de semana do mês de março, a Delegacia da 
Capitania dos Portos em Laguna (SC), buscou ampliar a 
conscientização de todos no que se refere à prevenção 

e combate ao coronavírus, orientando quanto ao uso de 
máscaras, além do disposto nos Decretos Estaduais que 

limitam a quantidade de passageiros tanto nas embarcações 
de transporte quanto de esporte e recreio

Militares empregados: 20 
Meios empregados: 2 
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A Equipe de Resposta Defesa Biológica, Nuclear, Química e Radiológica do Comando do 9º Distrito Naval descontaminou, 
em 17 de março, as instalações da Estação Naval do Rio Negro e do Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas”, 
subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas
Militares empregados: 10

A Marinha promoveu, em 25 de março, a desinfecção da 
Escola Municipal Sargento João Délio dos Santos, localizada 
em Duque de Caxias (RJ). A atividade, que integra as ações 
promovidas pela Força e o Corpo de Fuzileiros Navais no 
combate à pandemia da Covid-19, visou contribuir com a 
proteção dos professores, funcionários e das 260 crianças 
matriculadas na escola
Militares empregados: 23
Meios empregados: 2

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar prestou 
apoio no transporte de funcionários da Secretaria de Estado 

de Saúde Pública do Pará e de testes para a detecção da 
Covid-19, na Ilha de Cotijuba (PA), no período de 21 a 23 

de março. A atividade atendeu cerca de 200 moradores e 
realizou mais de mil procedimentos médicos

Militares empregados: 8
Meios empregados:  1

A Capitania dos Portos de Alagoas entregou, no dia 19 de 
março, uma tonelada de alimentos, distribuídos em cestas 

básicas, para 76 famílias beneficiadas pelo Programa Forças 
no Esporte, em Maceió (AL)

Militares empregados: 2
Meios empregados: 1

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, 
integrantes do Comando Conjunto Planalto, realizaram, nos 
dias  18 e 19 de março, a desinfecção dos Edifícios Sede I e II da 
Advocacia-Geral da União, como parte das ações da Operação 
“Covid-19”, do Ministério da Defesa
Militares empregados: 18
Meios empregados: 3
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Nos dias 19, 20, 22 e 23 de março, a Marinha realizou 
descontaminação biológica em Unidades de Pronto 

Atendimento e Unidade Básica de Saúde, localizadas 
em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (PA). 

As descontaminações foram executadas pela Equipe de 
Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 

Comando do 4º Distrito Naval, nucleada no 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas 

Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou, no dia 20 de 
março, ação de desinfecção no Porto de Maceió, como 
medida de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus
Militares empregados: 5
Meios empregados: 1

O Batalhão Naval desinfectou, em 26 de março, as  
instalações da Escola Padre Dr. Francisco da Motta, 

situada no bairro Saúde, no Rio de Janeiro (RJ)
Militares empregados: 8

Meios empregados:  1

A Agência da Capitania dos Portos em Paraty transportou doses de vacina contra a Covid-19, em apoio à Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil de Paraty (RJ), no dia 17 de março. O apoio logístico viabilizou o atendimento de 20 pessoas, nas 

localidades da Juatinga e do Pouso da Cajaíba
Militares empregados: 2

Meios empregados: 1

O Comando do 4° Distrito Naval, em parceria com a Sociedade 
Amigos da Marinha do Pará, promoveu uma campanha de 
doação de sangue e cadastro de doador de medula óssea, 
dias 23 e 24 de março, na Fundação Centro de Hemoterapia e 
Hematologia do Pará, em Belém (PA) 
Militares empregados: 113
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais nucleado no 
Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, 

subordinado ao Comando da Tropa de Reforço, realizou, 
nos dia 25 e 26 de março, ações de desinfecção na Unidade 

Integrada de Saúde Mental e na Escola de Saúde da Marinha, 
localizadas no Rio de Janeiro (RJ), no contexto da Operação 

“Grande Muralha”
Militares empregados: 25

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou, de 18 a 
20 de março,  três descontaminações preventivas em prédios 

de órgãos públicos, em Belém (PA). Foram contemplados: 
a Companhia de Habitação de Belém, no bairro do Souza; e 
duas Unidades de Assistência Social de Belém, localizadas 

nos bairros de São Brás e Marco
Militares empregados: 14

Meios empregados: 1

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou, em 19 
de março, a descontaminação preventiva no 1° Grupamento de 
Bombeiro Militar do Pará e no 1° Batalhão da Polícia Militar, 
em Belém (PA). Já no dia 21 de março, a ação foi desenvolvida 
na Companhia de Polícia Independente, também na capital 
paraense. Durante as atividades, foram priorizadas instalações 
e viaturas daquelas instituições
Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins aproveitou as Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário para conscientizar a 
população sobre como prevenir e combater a Covid-19. As ações aconteceram nos dias 17, 20, 21, 27 e 28 de março, em Palmas; 
no dia 24 de março, em Porto Nacional; e no dia 26 de março, em Couto Magalhães
Militares empregados: 51 
Meios empregados: 7

Durante o mês de março, o Comando do 5º Distrito Naval, por meio 
do Núcleo de Assistência Social, entregou 12 cestas básicas 
aos beneficiários do Programa de Apoio Socioeconômico. No 
dia 19, foi realizada a entrega de tampinhas recicláveis para a 
Residência Assistida Morada das Flores, conhecida por Asylo 
do Rio Grande, a fim de ajudá-la na arrecadação de verbas para 
reparos e a manutenção da instituição. 
Militares empregados: 7
Meios empregados: 1



7

De 23 a 25 de março, a Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou 
cinco descontaminações preventivas em Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, em Belém, em que foram priorizadas 

instalações e viaturas
Militares empregados: 14

Meios empregados: 1

O Comando do 4º Distrito Naval, por meio do 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas, realizou, nos dias 22 e 23 de março, 
descontaminação biológica na Universidade Federal do Pará, 
considerada a maior Universidade pública da Amazônia, e na 
sede da Polícia Federal do Estado do Pará, em Belém (PA)
Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou, no dia 
24 de março, descontaminação biológica no Comando de 

Policiamento Especializado da Polícia Militar do Estado do 
Pará, na Unidade Básica de Saúde e na Unidade Municipal de 

Saúde, em Belém (PA)
Militares empregados: 14

Meios empregados: 1

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília desinfectou a 
sede do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal,  no dia 16 de março, como parte das ações da Operação 
“Covid-19”. O grupo, especializado em Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, utilizou sal quaternário de amônio na 
higienização dos ambientes
Militares empregados: 12
Meios empregados: 2

Durante as Ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário, de 
18 a 28 de março, os Inspetores Navais da Capitania Fluvial 
de Porto Alegre orientaram os tripulantes das embarcações 
e os integrantes da Comunidade Náutica, sobre as ações de 

precaução quanto à transmissão do vírus da Covid-19
 Militares empregados: 4 

                                                       Meios empregados: 1 
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Militares da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina realizaram, 20 de março, a desinfecção dos Próprios Nacionais 
Residenciais de Oficiais, Suboficiais e Sargentos, situados em Florianópolis (SC), em continuidade às atividades de combate à 
pandemia. A desinfecção teve foco nos compartimentos internos e externos das unidades residenciais
Militares empregados: 10
Meios empregados: 1 

A Capitania dos Portos do Rio Grande de Sul realizou campanha 
de conscientização sobre a importância do uso de máscara, 
da higienização das mãos, da assepsia do celular e objetos 
pessoais, em proveito das Inspeções Navais que ocorreram de 
15 a 28 de março
Militares empregados: 86
Meios empregados:  4

No período de 15 a 20 de março, militares doaram sangue no posto 
de atendimento da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado da Bahia, em Salvador (BA). A iniciativa contribuiu para a 
normalização dos estoques de bolsas de sangue, que enfrenta 
níveis críticos por conta da pandemia de Covid-19
Militares empregados: 35

O Comando do 9º Distrito Naval está prestando apoio à 
Secretaria Municipal de Saúde de Manaus na Campanha 

de Vacinação contra a Covid-19, na capital. As equipes 
do Comando da Flotilha do Amazonas, do 1º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas e da Estação Naval do Rio Negro 
atuam na triagem de vacinação em postos estruturados 

no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria, no 
Centro Cultural Povos da Amazônia e no Centro Estadual de 

Convivência da Família Padre Pedro Vignola
Militares empregados: 30

Desde o dia 20 de março, a Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), 
subordinada ao Comando do 9° Distrito Naval, tem prestado 

apoio logístico à Prefeitura de Tabatinga (AM) na Campanha de 
Imunização contra a Covid-19. Além de apoiar no deslocamento 

dos Agentes vacinadores, os militares auxiliam na distribuição 
das vacinas para cinco polos do município

Militares empregados: 5 
Meios empregados:  2
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Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em São 
Francisco do Sul realizaram, em 27 de março, ação de 
desinfecção das áreas internas, especialmente, as de 

atendimento ao público
Militares empregados: 8 

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande apoiou, no 
período de 15 a 28 de março,  a Prefeitura Municipal da cidade, 

em coordenação com a Secretaria Municipal de Saúde e a 
Vigilância Sanitária do município, na realização de barreiras 

sanitárias para orientação e contenção do novo coronavírus. 
Militares empregados: 70 

Meios empregados:  3

No dia 19 de março, foi realizada ação de desinfecção e 
higienização das instalações do escritório da Empresa 
Gerencial de Projetos Navais em Itajaí, contratada pela 
Marinha. A atividade visou prover a segurança sanitária contra 
o novo coronavírus 
Militares empregados: 5 
Meios empregados:  1

A Capitania Fluvial de Minas Gerais e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais realizaram, entre 19 e 21 de março, uma operação 
interagências em combate à Covid-19 e pela segurança do tráfego aquaviário na Represa de Miranda, em Uberlândia (MG)

Militares empregados: 9
Meios empregados:  5

O Comando do 4° Distrito Naval, por meio do Hospital Naval 
de Belém e do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, apoiou 
a Campanha de Vacinação contra Covid-19 em grupos 
prioritários, no período de 24 a 26 de março. A ação foi realizada 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém e 
contribuiu para imunização de 1.266 idosos
Militares empregados: 50
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Em uma ação do Comando Conjunto Bahia, a Equipe de 
Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, 
do Comando do 2º Distrito Naval, realizou, em 26 de março, 

a desinfecção das áreas comuns da Superintendência da 
Polícia Rodoviária Federal

Militares empregados: 5 
Meios empregados:  1

Capitania dos Portos de Santa Catarina realizou ações de 
desinfecção nas áreas de grande circulação, nas instalações 
do Ensino Profissional Marítimo e na recepção do Grupo de 
atendimento ao público da Capitania
Militares empregados: 2

Militares realizaram, em 17 de março, a desinfecção nas 
instalações da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar, 
em uma iniciativa do Comando Conjunto Bahia, formado pela 
Marinha, Exército e Força Aérea, que visa apoiar as áreas de 
saúde e segurança pública em todo o estado da Bahia na 
prevenção à Covid-19
Militares empregados: 22
Meios empregados:  3

Militares da Capitania dos Portos de Macaé, da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio e da Agência da Capitania dos 
Portos em São João da Barra transmitiram, entre 15 e 28 de março,  orientações à comunidade marítima da Região dos Lagos quanto 
à importância da adoção de medidas preventivas para diminuir a disseminação da Covid-19
Militares empregados: 141 
Meios empregados: 20

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito 
Naval, dentro do contexto da Operação “Ágata Oeste 2021”, 
promoveu, no dia 28 de março, ação social odontológica e 

de descontaminação de dois lugares no município de Porto 
Murtinho (MS)

Militares empregados:  21
Meios empregados:  3


