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Militares do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e 
Paraíba realizaram a desinfecção do Fórum José Carlos 
Arcoverde, do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, 
em Santa Rita (PB)

A Capitania dos Portos do Paraná realizou a quarta campanha 
de doação de sangue em Paranaguá (PR). A ação contribuiu 
para a manutenção do estoque da Unidade de Coleta e 
Transfusão do Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Paraná 

O Centro de Instrução Almirante Alexandrino vem 
realizando o regresso gradativo e escalonado dos alunos. 

O Centro de Instrução realizou um planejamento para a 
condução de suas atividades de ensino, atendendo às 

medidas de prevenção e enfrentamento à Covid-19 

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte conduziu ações 
de inspeção naval e de enfrentamento ao novo coronavírus 
nas localidades de Guamaré, Galinhos e Galos, situadas no 
litoral norte potiguar

A Capitania dos Portos do Maranhão intensificou tanto as 
ações de inspeção naval e de orientação aos condutores das 

embarcações e passageiros, quanto as medidas de prevenção 
à propagação do novo coronavírus, em Raposa (MA)

A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio realizou ações 
de inspeção naval nas cidades de Presidente Epitácio (SP) e 
Paulicéia (SP). Além de fiscalizar o ordenamento do tráfego 

aquaviário, os militares orientaram a comunidade náutica 
quanto a métodos de prevenção à transmissão do novo 

coronavírus
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O Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), 
sob coordenação do Centro de Coordenação da Marinha 
em São Paulo, realiza, semanalmente, apoio ao grupo de 
professores e voluntários da Universidade de São Paulo, 
responsáveis pela confecção de máscaras protetoras faciais 
do tipo “face shield”. Mais de 10.890 máscaras já foram 
produzidas e entregues pelo CTMSP

A Marinha realizou a descontaminação dos suprimentos 
que seguiram para a Estação Antártica Comandante Ferraz 

e a descontaminação da aeronave C-130 Hércules, da 
Força Aérea. A desinfecção da carga ocorreu no pátio da 

ESANTAR-Rio, e a da aeronave, na Base Aérea do Galeão, no 
Rio de Janeiro. O objetivo das ações é evitar que pandemia 

do novo coronavírus chegue ao Continente Antártico

A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio realizou 
desinfecção preventiva à Covid-19 nas viaturas e embarcações 
empregadas nas ações de fiscalização de tráfego aquaviário, 
em Vila Santa Rosa, Presidente Epitácio (SP)

O Navio-Patrulha “Gravataí”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Leste, realizou ações de 
inspeção naval e patrulhamento e prestou orientações aos 
tripulantes quanto às medidas de prevenção e combate ao 

novo coronavírus, no litoral sergipano

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção do Centro de Triagem de Animais 
Silvestres, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, na Paraíba

A Capitania dos Portos do Ceará realizou a  desinfecção 
da Reitoria da Universidade Federal do Ceará, em ação de 

prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus
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Militares da Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, nucleada no Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador, realizaram desinfecção 
biológica nas instalações da 6ª Circunscrição Judiciária 
Militar, na capital baiana

A Marinha realizou descontaminação preventiva do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social “José Carlos 

Pacheco Dias”, em Icoaraci, e “Marialva Casanova Guimarães”, 
em Mosqueiro, em Belém (PA)

O Navio-Patrulha “Bracuí”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Norte, promoveu ações 

de conscientização sobre medidas de prevenção e combate 
à Covid-19 junto a comunidades ribeirinhas e passageiros 

de embarcações, durante inspeção naval na Baía do 
Guajará, em Belém (PA)

A Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao Comando do 9° Distrito Naval, uniu forças à campanha “Amazônia contra 
a Covid-19”, promovida pelos docentes do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia da Universidade Federal do 

Amazonas, em Parintins (AM). Cerca de 35 mil pessoas receberam alimentos, itens de higiene e materal impresso em línguas 
nativas, com dicas básicas de combate a Covid-19 

A  Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realizou a descontaminação preventiva do Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social nas 
unidades “Rosana Campos”, no bairro da Campina, e “Ilka 
Brandão”, no bairro da Cidade Velha, ambos em Belém (PA)


