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Com Serenidade e Firmeza, a Marinha do 
Brasil (MB), desde o início do surto do novo 
coronavírus, realiza ações assertivas para 
atuar em prol da sociedade, empregando 
meios e pessoal, e buscando preservar a sua 
máxima capacidade operativa.

Em conjunto com o Exército e a Força 
Aérea, e em coordenação com o Ministério da 
Defesa, a MB integra a Operação “COVID-19”, 
contando com dez comandos conjuntos que 
cobrem todo o território nacional – desses, 
dois estão sob a responsabilidade da Marinha: 
Bahia; e Rio Grande do Norte e Paraíba. Até 
o momento, foram envolvidos na Operação 
“COVID-19” 28 mil militares das três Forças, 
816 viaturas, 71 embarcações e 26 aeronaves. 

Com o intuito de ampliar a capacidade de 
resposta da MB à ameaça epidemiológica 
e atender à Família Naval, fortalecendo o 

UNIÃO DE ESFORÇOS

Sistema de Saúde da Marinha e o Sistema de 
Abastecimento (com a participação de todos 
os demais setores), foi ativada, desde fevereiro, 
a Operação “Grande Muralha”: Força-Tarefa 
comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal da 
Marinha, que utiliza todos os recursos disponíveis 
para enfrentamento dos efeitos da pandemia.

Dentre as ações realizadas pela Marinha 
estão: a desinfecção de organizações militares 
e locais de grande circulação; a utilização de 
meios navais e de fuzileiros navais; o emprego 
de militares especializados em Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(DefNBQR); a adequação de calendários de 
concursos públicos;  a realização de cursos 
de DefNBQR; a fabricação de álcool em gel e 
o apoio à produção de Difosfato de Cloroquina; 
a produção de máscaras para profissionais de 
saúde; entre outras. 
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ATUAR COM 
SERENIDADE 

E 
FIRMEZA

MÁXIMA CAPACIDADE OPERATIVA

OPERAÇÃO ''COVID 19'' 

OPERAÇÃO ''GRANDE MURALHA''

ATENDER E ORIENTAR 
A FAMÍLIA NAVAL

+
APOIAR ÓRGÃOS DE

SAÚDE E SEGURANÇA
 PÚBLICA EM COORDENAÇÃO 

COM O MINISTÉRIO DA DEFESA 

Adoção de medidas preventivas pelo 
Tribunal Marítimo, com a realização de 
sessões por videoconferência durante a 
pandemia.

Criação da Unidade de Descontaminação 
Volante da Esquadra (UDVE),  pelo 
Comando em Chefe da Esquadra, a fim de 
realizar a higienização e descontaminação 
dos navios e Organizações Militares da 
Esquadra, bem como contribuir para o 
adestramento e qualificação do pessoal 
em procedimentos básicos de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica.

Doação de kits de alimentação às famílias 
das crianças e adolescentes inscritas  no 
Programa Forças no Esporte (Profesp) e 
no Projeto João do Pulo.

Realização de campanhas de doação 
de sangue.

Apoio logístico,    por  meio  de  embar cação,  à 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de Paraty -RJ, na entrega de gêneros 
alimentícios aos cidadãos de comunidades
costeiras afetados pelo isolamento social.

Descontaminação de o rganizações 
m i l i t a r e s ,  a e r o p o r t o s ,  e s t a ç õ e s 
ferroviárias, de metrô, VLT, estações de 
barcas, ro doviárias e d elegacias de 
polícia civil.

Capacitação de equipes das escolas 
militares em regime de internato, por 
militares especializados do Centro de 
Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica da Marinha do Brasi l 
(CDefNBQR-MB) e das Unidades Distritais 
de Fuzileiros Navais.

Disponibilização, pelo Centro de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
da MB (CDefNBQR-MB), do “Protocolo para 
Desinfecção de Organizações Militares 
contra a COVID-19” a fim de reduzir as 
chances de disseminação do vírus entre os 
membros da tripulação.

Apoio na montagem de leitos e estruturas 
do Hospital Regional do Seridó, no 
município de Caicó -RN.

Realização de transporte de insumos, do 
Porto de Santos -SP a Poços de Caldas -MG, 
para a fabricação de álcool em gel.

POSTURA DA FORÇA

AÇÕES RECENTES:
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120 militares da Companhia de Apoio ao Desembarque 
chegam à Ilha de Paquetá-RJ para a desinfecção da 
Estação das Barcas

Campanha de doação de sangue realizada pelo 
Comando do 8º Distrito Naval

Agência da Capitania dos Portos em Paraty-RJ apoia 
ação da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do município 
para a distribuição de alimentos

Atendimento à Família Naval no Hospital Marcílio Dias
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Entrega de alimentos a famílias atendidas pelo Profesp 
no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo

Entrega de cestas básicas no 
município de Tramandaí-RS

Estação Rádio da Marinha em Brasília entrega alimentos 
a atendidos pelo Profesp, no Gama-DF

Unidade de Descontaminação Volante da Esquadra em 
ação na Fragata ‘’Constituição’’
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Capitania dos Portos do Amapá realiza ações de fiscalização 
do tráfego aquaviário por meio de inspeções navais

Sistema de Abastecimento da Marinha presta apoio 
logístico de transporte de mercadorias apreendidas 
pela Receita Federal que servirão de insumos para a 
fabricação de álcool em gel

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais produz 
máscaras de proteção por meio de impressora 3D

Navio-Patrulha “Graúna” realiza transporte de Equipe de 
Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica para 

desinfecção do Terminal Salineiro de Areia Branca-SE


