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Desde o início do apoio à vacinação contra a Covid-19, 
militares do Comando Conjunto Norte, formado pelo Comando 
do 4º Distrito Naval, Comando Militar do Norte e Comando 
Aéreo Norte, aplicaram mais de 40 mil doses de vacina nas 
populações de Belém (PA) e São Luís (MA). A ação ocorre em 
apoio às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, por meio 
da montagem e operação de postos de vacinação, seguindo as 
orientações contidas no Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacina contra a Covid-19 do Governo Federal.
Militares empregados: 150

Seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Imunização do 
Governo Federal, a Policlínica Naval de São Pedro da Aldeia 
(PNSPA), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde 
de São Pedro da Aldeia, participou, nos dias 19 e 20 de junho, 
do mutirão denominado “Xô Covid”, cujo objetivo principal 
foi promover a imunização da população aldeense. Foram 
aplicadas 2.160 doses de vacina. A ação contou com o apoio 
de enfermeiros e técnicos de enfermagem da PNSPA.
Militares empregados: 8

O Comando do 8º Distrito Naval participou da imunização 
contra a Covid-19, em apoio à Secretaria Municipal de 
Saúde da Prefeitura de São Paulo, no dia 28 de junho. 
Em consonância às diretrizes adotadas pela Campanha 
Nacional de Vacinação do Governo Federal, a ação, 
denominada “Vacina Sampa”, contemplou três postos 
de vacinação: Clube Atlético Monte Líbano, Shopping 
Ibirapuera e Galeria Extra Aeroporto.
Militares empregados: 9

Em consonância ao Plano Nacional de Vacinação contra 
Covid-19 do Governo Federal, o Aviso-Auxiliar “Breves” 
prestou apoio à campanha de vacinação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Belém contra a Covid-19, no período 
de 17 a 19 de junho. Foram imunizadas 2.460 pessoas, 
pertencentes aos grupos da faixa etária de 43 a 59 anos 
e profissionais da educação. A ação ocorreu no Terminal 
Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel, em Belém 
(PA), onde o meio naval ficou atracado.
Militares empregados: 36
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O 31º Destacamento Operativo de Fuzileiros Navais - 
Santos, com o apoio da Capitania dos Portos de São Paulo, 
realizou, neste mês, uma campanha de doação de sangue 
para o Hemonúcleo do Hospital Santo Amaro, no Guarujá 
(SP), no Dia Mundial do Doador de Sangue. A ação social 
integra orientações do Ministério da Saúde, tendo em vista 
as necessidades de manutenção dos estoques e a rede de 
sangue abastecidos, especialmente durante a pandemia 
da Covid-19.
Militares empregados: 14

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal realizou, no 
dia 17 de junho, a desinfecção de prédios administrativos 
e operacionais da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 
em Natal (RN). A atividade é parte das ações do Comando 
Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba no âmbito da 
Operação “Covid 19”. As operações 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, para 
a descontaminação de ambientes, material e pessoal.
Militares empregados: 42

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, em 
18 de junho, ações de desinfecção, no contexto da Operação 
“Grande Muralha”, na sede da Fundação de Apoio à Escola 
Técnica, Ciência, Tecnologia, em Duque de Caxias (RJ), 
que conta com 80 funcionários. Foram desinfectadas salas 
secretariais e diretoriais, gabinete do Prefeito, Centro de 
Processamento de Dados e refeitórios.
Militares empregados: 16

Em solidariedade à campanha “Junho Vermelho” e ao Programa 
“Pátria Voluntária”, militares da Capitania Fluvial do Araguaia-
Tocantins e dependentes doaram sangue para o Hemocentro 
Coordenador de Palmas (TO), nos dias 16 e 17 de junho. A 
ação contribuiu para manter o estoque mínimo de sangue do 
Hemocentro, que enfrenta queda significativa no número de 
doadores devido à pandemia.
Militares empregados: 27
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval realizou, entre 
os dias 23 e 25 de junho, descontaminações preventivas 
em três Unidades do Centro de Referência de Assistência 
Social, localizadas na região metropolitana de Belém 
(PA). Foram desinfetadas áreas como recepção, salas de 
atendimentos, refeitório e banheiros.
Militares empregados: 16

O Comando do 8º Distrito Naval incentivou seus militares 
participarem da Campanha Nacional de Doação de Sangue, 
no dia 29 de junho. A campanha, que captou doadores com 
objetivo de apoiar o Banco de Sangue de São Paulo, segue 
até dezembro de 2021. As ações de doação de sangue, 
conduzidas desde o início da pandemia da Covid-19, visam 
contribuir para manutenção do nível dos estoques de 
sangue necessários aos serviços hospitalares prestados 
à comunidade.
Militares empregados: 9

A Unidade Médica Expedicionária da Marinha, subordinada 
ao Comando da Tropa de Reforço, em parceria com a Base 
de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, distribuiu, no dia 
29 de junho, 30 cestas básicas, para famílias beneficiadas 
pelo Programa Forças no Esporte, em São Gonçalo (RJ). As 
doações ocorreram com o objetivo de auxiliar as famílias 
das crianças beneficiadas pelo programa, como forma de 
minimizar os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19.
Militares empregados: 4

A Capitania dos Portos do Ceará entregou, em junho, kits de 
alimentação para as famílias de cem crianças e adolescentes 
do Programa Forças no Esporte, Núcleo Mar de Infância. 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: 3
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará doou, no dia 
28 de junho, alimentos para as famílias atendidas pelo 
Programa Forças no Esporte (Profesp). A ação contou com 
a participação de 21 militares na montagem e distribuição 
de kits para as 400 famílias beneficiadas pelo Programa, 
totalizando três toneladas de alimentos doadas. A entrega 
de kits de alimentos vem sendo realizada desde o início 
da pandemia, como forma de atenuar as dificuldades 
enfrentadas nesse período.
Militares empregados: 21

O Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do Comando do 6º Distrito Naval 
descontaminou, em 30 de junho, a Escola Municipal Almirante 
Tamandaré, 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 e banheiros.
Militares empregados: 20
Meios empregados: 2

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal descontaminou, 
no período de 22 a 25 de junho, diversos prédios públicos 
situados nos municípios de Bom Jesus e de Parnamirim 
(RN). As desinfecções são parte das ações do Comando 
Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, no âmbito da 
Operação “Covid-19”.
Militares empregados: 65
Meios empregados: 10

A Turma November/2021 da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina participou, entre os dias 
16 e 18 de junho, da Campanha Nacional de Doação de 
Sangue, do Ministério da Saúde. O objetivo foi apoiar os 
Hemocentros de várias cidades que estão com os estoques 
de hemoderivados em situação crítica, devido à pandemia 
da Covid-19. A doação de sangue dos 172 alunos foi 
realizada no Centro de Hematologia e Hematoterapia de 
Santa Catarina, em Florianópolis (SC).
Militares empregados: 175
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Comando do 4º Distrito Naval descontaminou, 
em 28 de junho, a sede do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU), no bairro de Fátima, em Belém (PA).
Militares empregados: 16

A Capitania dos Portos de Alagoas entregou, nos dias 18 e 
23 de junho, 228 cestas básicas para famílias beneficiadas 
pelo Programa Forças no Esporte, em Maceió (AL). O 
objetivo da ação é atenuar as dificuldades enfrentadas 
durante a pandemia da Covid-19.
Militares empregados: 10
Meios empregados: 2

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
descontaminou, em 21 de junho, o Aeroporto Internacional 
de Belém, em locais de grande circulação de pessoas e 
bagagens, com o objetivo de contribuir com o combate à 
proliferação do novo coronavírus.
Militares empregados: 16

Com o objetivo de contribuir para elevar os estoques 
de bolsas de sangue no estado de Sergipe, que se 
encontram em níveis críticos desde o início da pandemia, 
além de estimular a participação da sociedade civil, 
no dia 22 junho, militares da Capitania dos Portos de 
Sergipe, voluntariamente, doaram sangue à Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia do Estado.
Militares empregados: 15


