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O Aviso de Patrulha “Barracuda”, subordinado ao Comando 
do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, efetuou 
ações de presença, patrulhamento, fiscalização do tráfego 
aquaviário e medidas de prevenção sanitárias no combate 
ao novo coronavírus, na região de Ilha Comprida, nos 
municípios de Iguape e Cananéia, no litoral paulista

O Navio Balizador “Faroleiro Mario Seixas”, subordinado ao 
Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste e sob controle 
operativo da Capitania dos Portos de Santa Catarina, realizou 
inspeção naval e conscientização sobre o novo coronavírus, 
no litoral catarinense

Militares da Agência Fluvial de São Félix do Araguaia 
realizaram ações de inspeção naval e de combate ao novo 
coronavírus em Nova Nazaré (MT)

Representantes da Comissão de Responsabilidade Social 
da Escola de Guerra Naval realizaram a entrega de máscaras 
de proteção facial, álcool em gel, artigos de higiene e outros 

produtos sanitizantes ao Abrigo Presbiteriano, no 
Rio de Janeiro (RJ)

A Capitania Fluvial de Mato Grosso, Organização Militar 
subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval, iniciou 

campanha de doação de sangue em parceria com o 
Hemocentro de Mato Grosso

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção nos prédios do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande 
do Norte, localizados no Parque das Dunas, em Natal (RN), e 

no Cajueiro de Pirangi, na praia de Pirangi do Norte (RN)
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O Comando Conjunto Bahia realizou uma capacitação de 
equipes de reportagem para atuação em área contaminada 

por agentes biológicos

Militares do Comando Conjunto Bahia instalaram uma 
estrutura provisória no pátio da Maternidade Climério de 
Oliveira, em Salvador (BA), para viabilizar o distanciamento 
entre os pacientes enquanto aguardam atendimento e, 
assim, prevenir a disseminação do novo coronavírus

Militares do 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
participaram de uma campanha de doação de sangue para 
apoiar a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia 
do Amazonas

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
realizou testes rápidos para Covid-19 em todos os médicos, 

dentistas, farmacêuticos e enfermeiros do Ambulatório 
Naval de Florianópolis (SC)

A Capitania Fluvial de Mato Grosso, Organização Militar 
subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval, apoiou a 
Defesa Civil na entrega de 180 cestas básicas a ribeirinhos de 
Barão de Melgaço (MT)

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou ações de 
conscientização preventivas contra a Covid-19 nas ilhas do 

Combu, Arapiranga e Cotijuba, em Belém (PA)
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A Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí realizou 
ação de inspeção naval no litoral norte do Rio Grande do 

Sul. Durante as ações de fiscalização do tráfego aquaviário, 
foram observadas as medidas de profilaxia e segurança 

individual contra a Covid-19

Militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
Muralha Planalto/Covid-19 realizaram desinfecção nas 
áreas comuns da Escola Superior de Guerra – Campus 
Brasília, a fim de contribuir com os Órgãos de Saúde Pública 
na mitigação dos impactos causados pela pandemia 

Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Comando do 2º Distrito Naval realizaram 

a descontaminação das instalações do Ministério da 
Economia, em Salvador (BA)

O Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval Almirante 
José Maria do Amaral Oliveira, em São Pedro da Aldeia (RJ), por 

iniciativa do Suboficial Muniz, Mestre da Organização Militar, 
confeccionou lavatórios móveis para higienização das mãos

Militares participaram de uma campanha de doação de 
sangue nas dependências da Área Recreativa Esportiva 
e Social da Casa do Marinheiro, no Rio de Janeiro (RJ). A 
ação contribuiu para completar o estoque do Hospital Naval 
Marcílio Dias 

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte realizou o 
projeto “Capitania Itinerante” no distrito de Diogo Lopes, no 
município de Macau (RN). Além da inspeção naval, foram 
realizadas ações de conscientização sobre o novo coronavírus



6

O Aviso de Patrulha “Dourado”, subordinado ao 
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, 

realizou atividades de inspeção naval, patrulhamento e 
orientações sobre o novo coronavírus nas proximidades da 

Ilha dos Frades e o município de Madre de Deus, localizados 
na Baía de Todos-os-Santos (BA)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção na sede da Justiça Federal na Paraíba, 
em João Pessoa (PB) e na Procuradoria Seccional Federal 
da Advocacia-Geral da União (AGU), em Mossoró (RN)

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 4° Distrito Naval, nucleada no 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas, realizou descontaminação preventiva 
do prédio do Centro Regional de Belém do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, órgão 
subordinado ao Ministério da Defesa

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
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 Comando Conjunto Bahia entregou 400 quilos de alimentos 
à Legião da Boa Vontade, em Salvador (BA)

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná realizou atividades de 
desinfecção no município de Barra-Bonita (SP), que reabriu 

os terminais de turismo
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou 

a descontaminação preventiva das Escolas Municipais 
República de Portugal, no bairro da Marambaia, e Parque 

Bolonha, no bairro de Águas Lindas, em Belém (PA)

Equipes da Agência Fluvial de Cáceres (MT) reforçaram as 
medidas de higiene para prevenção da Covid-19 durante as 
inspeções navais

A Capitania Fluvial de Mato Grosso promoveu, em 
ação conjunta com o Corpo de Bombeiro Militar do 

Estado de Mato Grosso, uma campanha de prevenção 
contra afogamento, no Lago do Manso, na Chapada dos 

Guimarães (MT). Além disso, foi realizada inspeção naval e 
conscientização sobre o novo coronavírus

A Capitania Fluvial do Pantanal realizou ações de inspeção naval 
e de conscientização sobre a Covid-19 na área portuária entre os 

municípios de Ladário e Corumbá, no Mato Grosso do Sul

O Batalhão Naval distribuiu o terceiro lote de cestas básicas 
para as famílias das crianças inscritas no projeto “Música e 
Cidadania”. A entrega foi realizada na Escola Padre Doutor 
Francisco da Motta, no Centro do Rio de Janeiro (RJ)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção na Procuradoria da União na Paraíba, em 
João Pessoa (PB), e na Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Urbanismo de São Gonçalo do Amarante (RN)
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A Marinha realizou descontaminação preventiva na Escola 
Estadual Almirante Tamandaré, no bairro de Val-de-Cães, em 

Belém (PA), e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Jaderlândia, no município de Ananindeua (PA)

A Capitania dos Portos do Paraná e o Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste realizaram 
patrulhamento na Baía de Paranaguá (PR), em coordenação 
com o Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal. 
Na ocasião, foi promovida campanha de conscientização no 
combate à Covid-19

Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica, do Comando do 2º Distrito Naval realizaram a 
desinfecção biológica das instalações no Porto de Salvador. 
Na oportunidade, também foi promovida a capacitação de 
colabores do porto, que poderão atuar na desinfecção dos 
ambientes

A Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Comando do 9º Distrito Naval realizou a 

descontaminação das instalações do Centro Técnico de 
Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental 

Militares do Grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, que 
integram o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha 
Planalto/Covid-19 do Comando do 7º Distrito Naval, realizaram 
a desinfecção de salas de aula e demais áreas de comum 
acesso do Centro de Ensino Fundamental 05 do Gama (DF)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção em espaços e prédios 

públicos localizados na cidade de Jardim do Seridó (RN). Na 
oportunidade, foram desinfectados a rodoviária, o mercado 

público e o Centro de Referência Municipal de Combate e 
Enfrentamento ao Coronavírus 
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Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Comando do 2º Distrito Naval, nucleada no 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, realizaram a 
desinfecção biológica nas instalações do Porto Organizado 
de Aratu/Candeias, que é administrado pela Companhia das 

Docas do Estado da Bahia

A Marinha, em continuidade às atividades de 
combate à propagação do novo coronavírus, realizou 

descontaminação preventiva em escolas de Belém (PA)

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção em Fóruns do Tribunal Regional 

Eleitoral no interior do Rio Grande do Norte

A Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao Comando 
do 9º Distrito Naval, reforçou as ações de inspeção naval e a 
conscientização sobre a prevenção ao novo coronavírus nos 
municípios de Tabatinga e Benjamin Constant (AM)

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande utilizou a 
Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
para desinfecção de materiais e equipamentos da Estação de 
Apoio Antártico no município do Rio Grande, localizada no 
Campos Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande

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


