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A Marinha ampliou, em 23 de maio, sua contribuição à 
campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, em 
dois postos no município de Vila Velha (ES), em mais um 
esforço alinhado ao Plano Nacional de Imunização do 
Governo Federal e ao enfrentamento da pandemia, atuando 
em cooperação com a Prefeitura da cidade. Os postos 
instalados no Ginásio Poliesportivo Presidente João Goulart 
e no Shopping Vila Velha receberam mais três estações de 
vacinação operadas pela Marinha
Militares empregados: 30

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 dos 
dois shoppings da cidade, nos dias 29 de maio, 5 e 9 de junho. 

A atividade foi realizada por intermédio da Policlínica Naval 
de Rio Grande em conjunto com o Grupamento de Fuzileiros 

Navais do Rio Grande
Militares empregados: 40

Meios empregados: 8

No início do mês de junho, no Centro de Convenções de 
Santos (SP), foi dada a partida na campanha de vacinação 

dos trabalhadores portuários do Porto de Santos, em 
mais um esforço alinhado à Campanha Nacional de 

Vacinação do Governo Federal. A atividade está sendo 
apoiada pelo Comando do 8º Distrito Naval e militares 

do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Santos, 
que atuam na organização de filas, no apoio aos órgãos 

de segurança locais e no cumprimento das medidas 
preventivas à Covid-19, principalmente a manutenção do 

distanciamento social
Militares empregados: 7

Nos dias 8 e 11 de junho, foram realizadas descontaminações 
preventivas na Fundação ParáPaz e na Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher, ambas no bairro do Marco, em Belém 
(PA). As atividades foram efetuadas pela Equipe de Resposta 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 2° Batalhão 
de Operações Ribeirinhas, priorizando as instalações dos 
prédios como salas de reuniões e administrativas, auditório, 
cartório e banheiros
Militares empregados: 16
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, entre 24 e 28 de maio, ações de desinfecção em 
agências do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios, 
em João Pessoa (PB). Nestas atividades, foram empregados 
militares da Capitania dos Portos da Paraíba, habilitados 
para a descontaminação de ambientes, material e pessoal, 
em Estágios de Capacitação ministrados pela Equipe de 
Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 
Comando do 3º Distrito Naval
Militares empregados: 11

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará realizou, no 
dia 26 de maio, a entrega de três toneladas de alimentos 
para 400 famílias beneficiadas pelo Programa Forças no 

Esporte (Profesp). A distribuição de kits de alimentação vem 
sendo realizada mensalmente desde o início da pandemia, 

com o objetivo de mitigar as dificuldades enfrentadas pelas 
famílias integrantes do Profesp

Militares empregados: 21

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC) 
entregou, entre 25 e 27 de maio, 250 kits de alimentos às 

famílias beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte (Profesp) 
do Governo Federal. Desde março de 2020, as atividades do 

Programa foram suspensas como medida de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da Covid-19. A EAMSC tem atuado 
na distribuição dos kits de alimentos para dar continuidade à 

assistência aos beneficiados. Neste ano, a Escola já distribuiu 
dez toneladas de alimentos

Militares empregados: 8

A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí realizou, de 17 de 
maio a 1º de junho, uma campanha de doação de sangue entre 
militares e civis da organização militar, em apoio ao Serviço do 
Hemocentro Regional de Blumenau (SC). A ação solidária teve 
a finalidade de incentivar a doação de sangue, contribuindo 
na manutenção dos estoques necessários aos serviços 
hospitalares, em consonância com os esforços adotados no 
enfrentamento à Covid-19
Militares empregados: 50
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Na Data Magna da Marinha, 11 de junho, o Comando do 
5º Distrito Naval apoiou a Prefeitura do Rio Grande na 
vacinação contra a Covid-19, em mais um esforço alinhado 
à Campanha Nacional de Vacinação do Governo Federal, 
seguindo as orientações contidas no Plano Nacional de 
Imunização. Em modelo drive-thru, profissionais da área da 
educação foram vacinados no estacionamento de um dos 
shoppings da cidade
Militares empregados: 10
Meios empregados: 2

A Capitania dos Portos do Maranhão passou a integrar, 
neste mês de junho, o rol de organizações militares da 

Marinha que estão somando esforços para a realização 
da Campanha Nacional de Vacinação do Governo Federal 

contra a Covid-19. A Capitania oferece pessoal para 
colaborar nas atividades do novo posto criado no Centro 

Municipal de Vacinação contra a Covid-19, localizado 
na Universidade CEUMA, na capital maranhense, na 

modalidade drive-thru
Militares empregados: 2

Militares do Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) 
desinfectaram, em 28 de maio, a Santa Casa de Corumbá, 

com o propósito de contribuir para a prevenção contra a 
propagação do novo coronavírus no hospital, que atende 

moradores dos municípios de Ladário, Corumbá (MS) e 
cidades fronteiriças à Bolívia. A ação foi realizada pelo 

Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, coordenado pelo 3º Batalhão de 

Operações Ribeirinhas, organização militar subordinada ao 
Com6ºDN

Militares empregados: 25

O Comando do 9º Distrito Naval está atuando na campanha 
de vacinação contra a Covid-19 em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde do Amazonas. Desde o dia 26 de maio, 
militares da área de saúde estão fazendo a aplicação das doses 
da vacina na população amazonense no posto de vacinação 
estruturado no Campus da Universidade Paulista, em Manaus 
(AM). Já foram vacinadas 4.064 pessoas. O posto funciona 
tanto como drive-thru quanto para pedestres. Os atendimentos 
seguem o calendário do Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina contra a Covid-19 do Governo Federal
Militares empregados: 20
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Militares do 3° Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
organização militar subordinada ao Comando do 6º Distrito 

Naval, participaram, no dia 1º de junho, da campanha 
“Junho Vermelho” da Rede Hemosul MS, em Corumbá. A 

campanha tem como objetivo reforçar o estoque de sangue 
após quedas no número de doações por conta da pandemia 

Militares empregados: 20

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica, do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
descontaminou, em 6 de junho, as agências do Banco 

do Estado do Pará (BANPARÁ) do Umarizal, Telégrafo e 
Pedreira, na região metropolitana de Belém. Durante a  

ação, que contou com fuzileiros navais, foram priorizadas 
instalações dos prédios como recepção, administração, 

salas, caixas eletrônicos de autoatendimento e 
almoxarifados

Militares empregados: 16

O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 
promoveu, em 27 de maio, uma campanha de doação 
solidária de sangue em coordenação com o Hospital Naval 
Marcílio Dias, contribuindo para a elevação dos estoques de 
sangue do Serviço de Hemoterapia do hospital, durante este 
período da pandemia Covid-19
Militares empregados: 53

A Capitania dos Portos do Ceará, a FIEC, e a Soamar-CE 
doaram, no dia 27 de maio, meia tonelada de alimentos e 
500 máscaras para o Lar Davis, no município de Eusébio 
(CE). A ação social beneficiou 61 crianças e adolescentes 
e dezenas de colaboradores/voluntários, oferecendo apoio 
para o enfrentamento à pandemia da Covid-19
Militares empregados: 6
Meios empregados: 2


