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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 4º Distrito Naval realizou descontaminações 
preventivas na Sede da Agência Distrital de Icoaraci e no prédio 
da Divisão de Operações, em Belém (PA). Foram priorizadas 
instalações como recepção, cozinha, salas administrativas, 
refeitório e banheiros
Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

O Comando do 4º Distrito Naval apoiou a Campanha de 
Vacinação do Governo Federal, de 19 a 22 de abril, na capital 
paraense. Pela segunda vez, a Força uniu esforços com a 
Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) contra a 
Covid-19, administrando a segunda dose da vacina no grupo 
de 60 a 67 anos. A campanha foi coordenada pelo Comando 
Conjunto Norte e realizada na Unidade Médica do Hospital 
Naval de Belém em Val de Cães
Militares empregados: 168

Em apoio à Campanha de Vacinação do Governo Federal, 
o Comando do 5º Distrito Naval atuou, em parceria com a 

Secretaria de Município da Saúde da Prefeitura de Rio Grande 
(RS), na vacinação contra a Covid-19 em idosos de 62 e 63 

anos. A ação ocorreu no estacionamento de um dos shoppings 
da cidade, no modelo drive-thru, no dia 17 de abril

Militares empregados: 20
Meios empregados: 6

No contexto da megaoperação de enfrentamento à Covid-19, o Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” iniciou, no dia 22 de abril, mais uma 
ação de transporte de tanque de oxigênio para os hospitais do Pará e Amapá. O Navio de Apoio Oceânico “Purus”  também fará parte 

da operação que tem como objetivo evitar uma possível escassez do insumo
Militares empregados: 141

Meios empregados: 2

Em cumprimento às orientações de prevenção à Covid-19, 
foram adotadas medidas sanitárias para recebimento dos 

futuros Aprendizes-Marinheiros que incorporaram o Corpo de 
Alunos da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, 

como descontaminação pessoal e de bagagens, testagem 
sorológica, entre outras

Militares empregados: 16
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Em apoio à Campanha de Vacinação do Governo Federal, o Comando do 1º Distrito Naval inaugurou seu primeiro posto de 
vacinação contra a Covid-19, no dia 23 de abril, no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro (RJ). A abertura do posto reforça 
o vínculo com as ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia do novo coronavírus
Militares empregados: 80
Meios empregados: 2

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 4º Distrito Naval realizou, de 13 a 19 de abril, 
descontaminações em unidades de Centro de Referência de 

Assistência Social nos bairros da Cremação, Guamá, Jurunas, 
Pedreira, Terra Firme e Marco, em Belém (PA) 

Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

A capelania da Diretoria de Hidrografia e Navegação 
realizou, entre os dias 5 e 16 de abril, a campanha de doação 

de alimentos Abril Solidário. Os alimentos arrecadados 
serão entregues ao Abrigo do Cristo Redentor e à 

Associação dos Moradores do Morro da Penha, como forma 
de atenuar as dificuldades enfrentadas durante a pandemia 

Militares empregados: 3
Meios empregados: 1

A Capitania dos Portos do Ceará e a Sociedade Amigos da 
Marinha do estado entregaram, no dia 15 de abril, máscaras, 
kits de alimentação, kits de limpeza e de higiene pessoal, 
brinquedos e chocolates para crianças e adolescentes do 
Lar Davis, em Aquiraz (CE). A ação social tem o propósito de 
beneficiar crianças e adolescentes, oferecendo apoio para o 
enfrentamento da pandemia de Covid-19
Militares empregados: 8
Meios empregados: 2

Militares da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
realizaram, em 15 de abril, desinfecção nas dependências 
da Creche Vinde a Mim as Criancinhas, em São José (SC). 
A entidade, fundada em 1978, é a maior creche do estado e 
atende gratuitamente 600 crianças em período integral
Militares empregados: 11
Meios empregados: 1
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O Comando do 5º Distrito Naval atuou junto à Secretaria de 
Município da Saúde do Rio Grande (RS) na vacinação contra 

a Covid-19, no modelo drive-thru, de idosos e profissionais 
da saúde, nos dias 19, 22, e 24 de abril. A ação, realizada em  

apoio à Campanha de Vacinação do Governo  Federal, teve a 
participação de militares enfermeiros da Policlínica Naval 
e do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande para 

apoio logístico
Militares empregados: 36

Meios empregados: 3

O Navio-Patrulha “Penedo” realizou ações de conscientização 
sobre as medidas de proteção à Covid-19, nas águas do Rio 
Paraguai, no Mato Grosso do Sul, entre os dias 19 e 23 de abril. 
Neste período, foram abordadas 36 embarcações, divulgando 
a importância de medidas como o uso de máscaras, 
manutenção do distanciamento entre os tripulantes e 
higienização
Militares empregados: 23
Meios empregados: 1

O Comando da Divisão Anfíbia promoveu uma campanha 
de doação de sangue visando incentivar seus militares a 

comparecerem aos principais centros de coleta do Rio de 
Janeiro (RJ), contribuindo para a elevação dos estoques de 

sangue durante o período da pandemià
Militares empregados: 300

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
realizaram a desinfecção de áreas comuns na Sede da 
Administração Regional do Riacho Fundo II (DF), no Pátio de 
Obras da Administração e no Terminal Rodoviário, a fim de 
contribuir com os órgãos de saúde pública na mitigação do 
novo coronavírus
Militares empregados: 10

Em mais um esforço alinhado à Campanha Nacional de Vacinação do Governo Federal, seguindo as orientações contidas 
no Plano Nacional de Imunização, a Marinha inaugurou, no dia 28 de abril, o segundo posto de vacinação contra a 

Covid-19, no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, em Campo Grande (RJ). A ação foi executada em 
coordenação com o Comando Conjunto Leste e conta com estrutura operacional que envolve, também, o apoio logístico, 

de segurança e administrativo
Militares empregados: 90

Meios empregados: 5
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
realizou, no dia 22 de abril, a desinfecção das áreas de grande 
circulação da organização militar. A ação fez parte das 
atividades de preparação para o início do Curso de Formação 
de Marinheiros para a Ativa da Turma November/2021
Militares empregados: 8

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará entregou kits de alimentação para 400 famílias beneficiadas pelo Programa 
Forças no Esporte. A doação de alimentos vem sendo realizada desde o início da pandemia da Covid-19, como forma de 
atenuar as dificuldades enfrentadas nesse período
Militares empregados: 21

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou, em 18 de abril, 
descontaminações em três agências do Banco do Estado do Pará, em Belém (PA). Foram desinfectadas as unidades dos 
bairros do Jurunas, Cidade Velha e Nazaré
Militares empregados: 14
Meios empregados: 1

O Comando do 8º Distrito Naval coordenou, junto às 
Capitanias e Delegacias subordinadas, campanha de 

doação de sangue nos estados de São Paulo e Paraná, no 
período de 12 a 16 de abril. A iniciativa visou contribuir para 

manutenção do nível dos estoques de sangue necessários 
aos serviços hospitalares prestados, em consonância com 

os esforços adotados no enfrentamento à Covid-19
Militares empregados: 125
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Com objetivo de auxiliar o combate à Covid-19 na região 
pantaneira, o Navio de Assistência Hospitalar “Tenente 

Maximiano” realizou, de 12 a 26 de abril, Assistência 
Médico-Hospitalar e Ações de Assistência Cívico-Social 
nas comunidades ribeirinhas do Rio Cuiabá e da região 

do Tramo Norte do Rio Paraguai, no Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Durante o trânsito no Rio Cuiabá, foram 

realizados 122 atendimentos médicos, entrega de 10.960 
medicamentos, distribuição de kits odontológicos e 

doações de roupas e alimentos
Militares empregados: 32

Meios empregados: 1

A Unidade Médica Expedicionária da Marinha, em parceria com 
o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, 
realizou, no dia 15 de abril, uma ação de desinfecção na Escola 
Municipal Professor Evadyr Molina, em São Gonçalo (RJ). A 
atividade visa atender ao programa de desinfecção em escolas 
apadrinhadas, capitaneado pelo Comando da Tropa de Reforço, 
no intuito de mitigar a contaminação pelo novo coronavírus
Militares empregados: 50

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais com capacidade em Defesa NBQR, nucleado no Batalhão de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica, organização militar subordinada ao Comando da Tropa de Reforço, realizou, no dia 22 de 

abril, ações de desinfecção no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro (RJ), que conta com 
263 alunos atualmente

Militares empregados: 14


