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O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal desinfectou, nos dias 10, 12 e 13 de maio, hospitais e prédios públicos situados 
em Natal, Parnamirim e Macaíba, como parte das ações do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba no âmbito da 

Operação “Covid-19”. As atividades contam com emprego de militares habilitados em estágios de capacitação, ministrados pela 
Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 3º Distrito Naval

Militares empregados: 51
Meios empregados: 7

A Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal entregou, 
nos dias 6, 12 e 13 de maio, 250 kits de alimentação às 
famílias beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte 
(Profesp) e que são residentes em Natal e São Gonçalo 
do Amarante (RN). A ação é uma forma de  amenizar as 
dificuldades enfrentadas por muitas famílias no atual 
momento de pandemia do novo coronavírus
Militares empregados: 24

 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. A ação ocorreu 

no estacionamento de um shopping da cidade, nos dias 18, 
21 e 26 de maio. A atividade foi realizada por intermédio da 
PNRG em conjunto com o Grupamento de Fuzileiros Navais 

do Rio Grande
Militares empregados: 30

Meios empregados: 6
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O Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais, em parceria 
com o Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica da Força de Fuzileiros da Esquadra, 
desinfectou, em 20 de maio, a Escola Municipal Sargento 
João Délio dos Santos, localizada em Duque de Caxias (RJ).  A 
atividade integra as ações promovidas pela Marinha e o Corpo 
de Fuzileiros Navais no combate à pandemia da Covid-19 e 
visou contribuir com a proteção dos professores, funcionários 
e das mais de 260 crianças matriculadas na escola
Militares empregados: 27
Meios empregados: 2

O campus do Instituto Federal do Pará e as agências 
do Banco do Estado do Pará, localizadas na 

Região Metropolitana de Belém (PA), passaram por 
descontaminação, no dia 14 de maio, realizada pela Equipe 
de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 
Comando do 4º Distrito Naval. Salas de aula, de recepção, 

de administração, almoxarifados, entre outros espaços 
foram descontaminados pela equipe,  formada por fuzileiros 

navais do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas
Militares empregados: 14

Militares do Comando do 6º Distrito Naval 
descontaminaram, no dia 20 de maio, a Unidade II da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Corumbá 
(MS). A ação foi executada pelo Grupamento Operativo de 

Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 3º 
Batalhão de Operações Ribeirinhas, com o propósito de 

contribuir para evitar a propagação do novo coronavírus. A 
descontaminação contou com militares nas áreas externas e 

internas, como salas, corredores e banheiros
Militares empregados: 20

Em campanha de doação de sangue realizada em parceria 
com o Hospital Naval Marcílio Dias, o Centro de Instrução 
Almirante Alexandrino coletou, nos dias 18 e 20 de maio, 
bolsas de sangue de seus militares e alunos voluntários. Em 
virtude do distanciamento social imposto pela pandemia da 
Covid-19, houve uma diminuição das doações que, em adição 
ao alto consumo de hemoderivados, pressiona os estoques 
das unidades de saúde
Militares empregados: 94
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A Capitania dos Portos da Paraíba realizou, no dia 20 de maio, campanha de doação de sangue no Hemocentro de 
João Pessoa (PB), em ação de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. As doações visam contribuir para o 

abastecimento dos bancos de sangue, diante do cenário de isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. A 
ação contou também com militares do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Exército, que integram o Comando 

Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba
Militares empregados: 2

A Marinha descontaminou o prédio da agência da Previdência 
Social, a Escola Professora Maria Luzia Pinto Amaral e a igreja 
Assembleia de Deus, em Belém (PA). Os locais passaram pela 

desinfecção preventiva da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval, 

nucleada no 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas
Militares empregados: 14

A Capitania dos Portos do Piauí recebeu, no dia 14 de maio, 
1,7 tonelada de alimentos do Serviço Social do Comércio 
para serem doados para instituições sem fins lucrativos e 
familiares de Escoteiros do Mar, em Parnaíba (PI). A ação 
teve o objetivo de mitigar os impactos à população causados 
pela pandemia da Covid-19
Militares empregados: 14


