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A Capitania dos Portos do Ceará intensificou as ações de 
inspeção naval em agosto. Em proveito das atividades, os 
militares orientaram a comunidade sobre as medidas de 
enfrentamento ao novo coronavírus

Militares da Capitania dos Portos de Sergipe realizaram 
doação de sangue ao Centro de Hemoterapia do estado, 
visando ao aumento dos estoques dos bancos, em razão da 
pandemia da Covid-19

A Agência da Capitania dos Portos em Camocim promoveu, 
em parceria com a Sociedade Amigos da Marinha, a doação 

de uma tonelada e meia de alimentos e brindes infantis 
que beneficiaram mais de cem famílias do município de 

Barroquinha (CE). A ação teve o propósito de amenizar os 
impactos sociais da pandemia do novo coronavírus

O Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do Norte 
intensificou as ações de inspeção naval e a campanha de 
prevenção e combate à Covid-19 ao longo do Rio Guajará, na 
cidade de Belém (PA)

 A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental promoveu ações 
de conscientização nas comunidades ribeirinhas de Santa 

Maria até Xixiaú (RR)

Militares da Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, nucleada no Grupamento de Fuzileiros 

Navais de Salvador, realizaram desinfecção na Praça 
Visconde de Cairu, Elevador Lacerda e Praça Tomé de Souza, 

importantes pontos turísticos da capital baiana
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, 

o Estágio de Capacitação em Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica e habilitou 16 civis para atuar em 

ações de descontaminação de ambientes, material e pessoal

O Hospital Naval de Recife realizou campanha de doação 
de sangue em parceria com a Fundação de Hematologia 
e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).  O objetivo foi 
incentivar a doação voluntária e contribuir com a reposição 
dos estoques do Hemope, durante a pandemia do novo 
coronavírus

A Marinha realizou a descontaminação preventiva da Escola 
Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, no distrito 
de Icoaraci, Região Metropolitana de Belém (PA)

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e as Agências 
Fluviais subordinadas intensificaram as ações de inspeção 
naval e de conscientização sobre o combate à Covid-19 no 

Amazonas, Acre e Roraima

O Navio-Patrulha “Macau” realizou ações de inspeção naval e 
conscientização sobre o novo coronavírus na área marítima 
do Rio Grande do Norte

Militares da Capitania dos Portos de Sergipe entregaram, pela 
segunda vez, desde o início da pandemia da Covid-19, cestas 

básicas aos moradores de uma comunidade localizada na Ilha 
do Baixio, nas margens do Rio Vaza Barris
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Os Navios-Patrulha “Guaratuba” e “Gravataí”, com as 
Lanchas de Inspeção Naval Blindadas “Guaiúba” e 

“Caraúna”, realizaram atividades de inspeção naval e de 
patrulhamento na Baía de Todos-os-Santos e orientaram 
os tripulantes quanto às medidas de prevenção ao novo 

coronavírus

O Comando do 8º Distrito Naval coordenou a desinfecção 
preventiva em três instalações das agências dos Correios, 
nos municípios de São Paulo e Indianópolis (SP)

Em proveito das ações de inspeção naval, os militares da 
Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte orientaram os 
proprietários e tripulantes de embarcações sobre as ações 

de enfrentamento ao novo coronavírus

A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí realizou 
desinfecção no escritório da Empresa Gerencial de Projetos 

Navais (EMGEPRON) e nas instalações da Delegacia

O Centro de Hidrografia e Navegação do Norte e o 2º Batalhão 
de Operações Ribeirinhas participaram de doação de sangue 
no Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, em Belém 
(PA). A campanha, organizada pelo Comando do 4° Distrito 
Naval, contribuiu com o reabastecimento dos estoques para 
o suporte a hospitais públicos do Pará

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou a 
desinfecção da Procuradoria Seccional da União, em Campina 
Grande (PB)
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As Capitanias, Delegacias e Agências subordinadas ao 
Comando do 2º Distrito Naval divulgaram medidas de 

prevenção à Covid-19 durante inspeções navais

A Capitania dos Portos do Ceará realizou a desinfecção 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará, em ação de prevenção e enfrentamento ao novo 
coronavírus

A Capitania dos Portos do Maranhão e a Agência Fluvial de 
Imperatriz  intensificaram as ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário e de conscientização no combate e prevenção ao 
novo coronavírus

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
a desinfecção da agência do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) no município de Assu (RN), em ação de 
prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus

O Comando do 7º Distrito Naval, por meio da Capitania Fluvial 
do Araguaia-Tocantins, aproveitou as ações de fiscalização 
realizadas no lago formado pela Usina Hidrelétrica Luís 
Eduardo Magalhães (TO) para conscientizar a população 
sobre prevenção e combate à Covid-19

Dando continuidade às ações de prevenção e enfrentamento 
ao novo coronavírus, a Equipe de Resposta Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica, nucleada no Grupamento 

de Fuzileiros Navais de Salvador, realizou desinfecção nas 
instalações da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar
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Militares da Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, nucleada no Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Salvador, realizaram a desinfecção do “Caminho da 
Fé”, trecho compreendido entre o Santuário Santa Dulce dos 
Pobres e a Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, 
em Salvador (BA)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção em unidades da Secretaria 

de Estado da Tributação, localizadas na capital e em 
municípios do interior do Rio Grande do Norte

Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus 
realizaram a desinfecção biológica das instalações do Porto 
do município

As Capitanias dos Portos e Agências subordinadas ao 
Comando do 3º Distrito Naval  intensificaram as ações 

de inspeção naval nos estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco. Em proveito das atividades, 

os militares orientaram os tripulantes das embarcações 
fiscalizadas e integrantes das comunidades visitadas sobre 

as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus

A Capitania Fluvial de Tabatinga (AM) prestou apoio logístico à barreira sanitária de controle fluvial, localizada em uma das 
regiões mais isoladas da Amazônia: o Estirão do Equador, Distrito do município de Atalaia do Norte (AM). A operação foi 

realizada em conjunto com a Fundação Nacional do Índio (Funai), com o objetivo de resguardar as comunidades indígenas 
evitando o contato com o vírus da Covid-19
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A Capitania dos Portos do Ceará, em parceria com a 
empresa de praticagem Ceará Marine Pilots e a Associação 

Amigos do Evangelho na Beira Mar, realizou a doação de 
1,3 tonelada de alimentos e de mil máscaras para famílias 

residentes na zona rural do município de Acarape (CE)

A Marinha realizou a descontaminação preventiva do 
Complexo Ver-o-Peso, maior feira livre da América Latina e 

um dos principais cartões-postais de Belém (PA)

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou, na região 
do cais do Porto do distrito de Icoaraci, em Belém (PA), uma 
ação para divulgação de medidas preventivas à propagação 
do novo coronavírus

O Serviço de Assistência Social da Marinha (SASM) vem 
implementando diversas medidas de prevenção ao coronavírus 
em suas instalações

A Agência da Capitania dos Portos em Camocim apoiou a distribuição de 50 cestas básicas, realizada pelo Instituto “Anjos 
da Noite”, no município de Martinópole (CE). A ação teve o propósito de beneficiar 50 famílias que vivem em situação de 
vulnerabilidade social na comunidade, bem como atenuar os impactos sociais da pandemia do novo coronavírus
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A Capitania dos Portos do Paraná realizou vistorias de embarcações na região Sudeste do Paraná. Durante as abordagens e 
inspeções, foram divulgadas medidas de conscientização para o combate à disseminação da Covid-19

O Comando do 3º Distrito Naval realizou o encontro online 
“Crianças e Isolamento Social: como lidar com as alterações 
emocionais e comportamentais”, como parte do Programa 
“Qualidade de Vida no Trabalho e na Família”, da Diretoria de 
Assistência Social da Marinha

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 
realizou ações de desinfecção nos navios subordinados 

atracados na Base Naval de Natal, como parte da Operação 
“Grande Muralha”, da Marinha do Brasil

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 2º Distrito Naval realizou desinfecção na sede 
da Secretaria de Mobilidade de Salvador (BA)

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul realizou a 
entrega de máscaras para a Colônia de Pescadores Z-24, na 

localidade de Santa Isabel, em Arroio Grande (RS)
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou ações de desinfecção em três escolas municipais da cidade 
de Parnamirim (RN)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção em seis agências e na Gerência 
Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no 
interior do Rio Grande do Norte

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
estiveram na Capitania dos Portos de Sergipe para transmitir 

conhecimentos básicos de desinfecção biológica

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou ações de 
desinfecção em sua Patromoria e no Farol de Maceió (AL), 
como medida de prevenção e enfrentamento ao novo 
coronavírus

A banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Salvador (BA) realizou uma apresentação a pacientes, 

funcionários e colaboradores do Hospital Martagão Gesteira. 
A iniciativa, promovida pelo Comando Conjunto Bahia, 

teve como objetivo atenuar os impactos provocados pela 
pandemia do novo coronavírus
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A Marinha do Brasil realizou uma conferência virtual 
com o United States Marine Corps (USMC), no formato 

de um Subject Matter Expert Exchange (intercâmbio 
de especialistas), abordando as lições aprendidas e as 

melhores práticas nas ações de combate à Covid-19

A Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 9º Distrito Naval realizou a 
descontaminação das instalações do Colégio Militar de Manaus (AM)

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul realizou a 
entrega de máscaras e achocolatados para as escolas 
estaduais de Ensino Fundamental Saldanha da Gama e 
Guarda Marinha Greenhalgh, localizadas em Rio Grande (RS). 
A ação teve como objetivo o aumento da conscientização das 
comunidades pertencentes à área de jurisdição da Capitania 
quanto ao combate à pandemia da Covid-19

Os militares da Capitania dos Portos do Rio de  Janeiro 
orientaram os tripulantes de embarcações quanto às 

medidas de prevenção relacionadas à pandemia da Covid-19, 
na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção da sede da Procuradoria Regional 
do Trabalho da 13ª Região e da Superintendência Regional 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 
localizados em João Pessoa (PB)


