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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba promoveu, nos 
dias 6 e 7 de maio, campanhas de doação de sangue nas cidades 
de Natal (RN) e João Pessoa (PB), em ação de enfrentamento ao 
novo coronavírus. As iniciativas contaram com a participação de 
militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea. 
Militares empregados: 6
Meios empregados: 2

A Catedral Metropolitana de Belém (PA) passou por 
descontaminação preventiva realizada pela Equipe de Resposta 

Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 4º 
Distrito Naval. Devido à grande circulação de fiéis e turistas, a 

ação visou contribuir com o combate à proliferação do novo 
coronavírus na retomada das atividades do local.

Militares empregados: 14

Desde o dia 3 de maio, em parceria com o Governo do Distrito Federal, militares do Comando Conjunto Planalto passaram a trabalhar 
diretamente no processo de vacinação, em apoio ao Plano de Nacional de Imunização do Governo Federal. Foi instalado um posto de 
vacinação na Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano, para atendimento por meio de drive-thru, o que possibilita a aplicação das vacinas 
sem que as pessoas saiam de seus automóveis, evitando não somente aglomerações, mas também exposições desnecessárias. 
Militares empregados: 58

A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) desinfectou, no dia 
30 de abril, a  sede do Ministério Público Militar, em Fortaleza 
(CE), como medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19. 

Foram empregados militares da CPCE, habilitados para a 
descontaminação de ambientes e materiais. 

Militares empregados: 9

O Comando do 8º Distrito Naval apoiou o transporte de cinco 
equipamentos de suporte respiratório emergencial do tipo 
“Inspire” para Brasília (DF), no dia 1º de maio. A ação foi 
coordenada pelo Comando Conjunto Sudeste, dentro do contexto 
da Operação “Covid-19”. Como parte das ações adotadas no 
combate ao novo coronavírus, o equipamento auxilia a suprir a 
demanda hospitalar causada pela pandemia.
Militares empregados: 5
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A Marinha do Brasil (MB) desinfectou, em 5 de maio, a Escola 
Municipal Ministro Luis Sparano, em Maricá (RJ). A iniciativa 

visou contribuir com a proteção dos 36 funcionários e 164 
alunos matriculados e integra as ações promovidas pela MB no 

combate à pandemia da Covid-19. A desinfecção foi realizada 
pelo Grupamento Operativo Fuzileiros Navais com capacidades 

Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, em parceria com o 
Batalhão de Viaturas Anfíbias e a Companhia de Polícia.

Militares empregados: 31
Meios empregados: 2

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina 
participou, no dia 5 de maio, de campanha de doação de 
sangue com o objetivo de auxiliar a reposição dos estoques 
do Centro de Hematologia e Hematoterapia de Santa Catarina 
(HEMOSC). De acordo com o HEMOSC, a campanha realizada 
é  importante devido à baixa procura para doação de sangue, 
durante a pandemia.
Militares empregados: 20

A Marinha iniciou, no dia 3 de maio, o embarque de milhares 
de cestas básicas e kits de higiene no Navio-Auxiliar “Pará”, 
que serão distribuídos à população ribeirinha em situação de 
vulnerabilidade no Arquipélago do Marajó, durante este mês. 
A ação faz parte da Operação “Pão da Vida”. Em coordenação 
com o Comando Conjunto do Norte, a atividade está inserida no 
contexto da Operação “Covid-19”, em atendimento à diretriz do 
Ministério da Defesa, que regula o emprego das Forças Armadas 
na prevenção e combate ao novo coronavírus.
Militares empregados: 190
Meios empregados: 1

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, nucleado no 
Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, 

organização militar subordinada ao Comando da Tropa de 
Reforço, realizou, em 28 de abril, ações de desinfecção no 
Centro Integrado de Educação Pública 250 Rosendo Rica 

Marcos, em São Gonçalo (RJ), beneficiando 300 alunos e 37 
funcionários. Foram priorizadas salas de aula, refeitório, posto 

de saúde e secretarias.
Militares empregados: 26
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo entregou 
kits de alimentação às famílias das crianças beneficiadas 
pelo Programa Forças no Esporte, entre os dias 28 e 30 de 

abril, em Vila Velha (ES). A entrega dos gêneros alimentícios é 
uma maneira de prestar assistência às famílias das crianças 

participantes do projeto, minimizando os impactos financeiros 
e sociais da pandemia.

Militares empregados: 15

A Estação Rádio da Marinha em Salvador realizou, nos dias 29 e 
30 de abril, uma campanha de doação de sangue à Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia. O objetivo foi 
incentivar a doação e contribuir para elevação dos estoques de 
bolsas de sangue, que se encontram em estado crítico desde o 
início da pandemia do novo coronavírus. 
Militares empregados: 10 
Meios empregados: 1

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas descontaminou, no 
período de 2 a 4 de maio, órgãos públicos do estado do Pará, 

como o Comando da Guarda Municipal de Castanhal, unidades 
do Conselho Tutelar e o Centro de Referência Especializado 
de Ação Social Comércio, em Belém. Durante a ação, foram 

priorizadas as instalações internas e viaturas.
Militares empregados: 14

O Comando Conjunto Bahia realizou, no período de 19 a 29 de 
abril, em apoio à Prefeitura de Salvador (BA), a primeira etapa da 
entrega de aproximadamente 20 mil cestas básicas à população 
em situação de vulnerabilidade social e econômica. Desde o 
início da pandemia da Covid-19, cerca de 2,2 mil militares do 
Comando Conjunto Bahia já contribuíram com a distribuição de 
97 mil cestas básicas na cidade.
Militares empregados: 272
Meios empregados: 23

O Navio de Apoio Oceânico “Purus” atracou, no dia 2 de maio, em Belém (PA) com um tanque de 90 mil m³ de oxigênio líquido, 
para atender hospitais com pacientes de Covid-19, no Pará e no Amapá. A ação faz parte de um esforço do Governo Federal para 
aumentar a disponibilidade de oxigênio medicinal nos estados. 
Militares empregados: 150
Meios empregados: 1
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Em mais um esforço alinhado à Campanha Nacional de 
Vacinação do Governo Federal, seguindo as orientações 

contidas no Plano Nacional de Imunização, o Comando do 5º 
Distrito Naval participou da vacinação contra a Covid-19, em 

apoio à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio 
Grande (RS), na modalidade drive-thru, no estacionamento de 

um shopping da cidade, nos dias 26 de abril e 1º de maio. A 
ação foi realizada por intermédio da Policlínica Naval de Rio 

Grande, em conjunto com o Grupamento de Fuzileiros Navais 
do Rio Grande. 

Militares empregados: 22
Meios empregados: 4

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal descontaminou, 
nos dias 3 e 4 de maio, diversos prédios públicos situados no 
interior do estado do Rio Grande de Norte, como parte das 
ações do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, 
no âmbito da Operação “Covid 19”. Como ação de prevenção 
e enfrentamento ao novo coronavírus, foram desinfectadas 
três unidades de saúde do município de São Paulo do Potengi, 
distante 71 km da capital potiguar: o Centro de Reabilitação 
Infantil e Adulto, o Centro de Atenção Psicossocial e o Centro 
de Especialidades Odontológicas.
Militares empregados: 28
Meios empregados: 2

O Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 6º Distrito Naval descontaminou, 
em 11 de maio, a Escola Cívico-Militar Municipal José de Souza Damy, em Corumbá (MS). Com o objetivo de conter a propagação 
do novo coronavírus, a ação foi realizada no pátio externo e em todos os ambientes internos,  como salas de aula, secretaria, 
banheiros e cantina.
Militares empregados: 20
Meios empregados: 3
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A Capitania dos Portos do Ceará entregou, nos dias 5 e 6 de 
maio, kits de alimentação para as famílias de cem crianças 

e adolescentes do Programa Forças no Esporte. O propósito 
da ação é minimizar o impacto socioeconômico causado pela 
pandemia da Covid-19 e contribuir para a segurança alimentar 

dos alunos, durante a suspensão de aulas presenciais. 
Militares empregados: 8

Em apoio ao Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 
do Governo Federal, a Marinha, por meio do Comando do 4º 
Distrito Naval (Com4ºDN), uniu esforços, pela terceira vez, 
com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (SESMA)  na 
imunização contra o novo coronavírus. No período de 5 a 7 de 
maio, os militares administraram a primeira dose da vacina 
Pfizer em pessoas de 53 a 55 anos e de 58 e 59 anos, todos com 
comorbidades.  A  ação teve o auxílio do Hospital Naval de Belém 
e das demais organizações militares subordinadas ao Com4ºDN.
Militares empregados: 115

O Comando Conjunto Bahia realizou, em 7 de maio, a 
desinfecção biológica do Largo da Mariquita, da Vila Caramuru 
e da Praça da Sereia, pontos de grande circulação de pessoas 

no bairro do Rio Vermelho, em Salvador (BA). Na ação, foram 
empregados militares do Grupo de Resposta Nuclear, Biológica, 

Química e Radiológica, coordenado pelo Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador. 

Militares empregados: 15

No contexto da Operação “Covid-19”, o Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais, nucleado no Batalhão de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica, organização militar 
subordinada ao Comando da Tropa de Reforço, descontaminou 
nos dias 2, 6 e 7 de maio, o Colégio Militar do Rio de Janeiro, 
a Procuradoria Seccional da União e a Escola Municipal 
Almirante Newton Braga de Faria. A ação foi executada por 
um destacamento composto por militares do Batalhão e da 
Companhia de Polícia. 
Militares empregados: 27


