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Em ações distintas, a Marinha do Brasil 
(MB) vem desempenhando um papel 
importante no combate à Covid-19. As 
medidas de conscientização estão sendo 
realizadas, principalmente, durante as 
inspeções navais e reafirmam as orientações 
de prevenção junto à população. Já as 
ações de desinfecção e descontaminação 
em áreas comuns externas e internas, 
continuam ocorrendo em todo o País. Além 
dessas medidas, estão sendo realizadas, 
também, campanhas de doação de 
sangue, distribuição de kits de alimentos, 
capacitação de defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica, atendimento à saúde 
e atividades de assistência social. 

AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, DESINFECÇÃO E 
DESCONTAMINAÇÃO AUMENTAM EM TODO O PAÍS

Simultaneamente, a MB realiza a Operação 
“Grande Muralha” - Força-Tarefa comandada 
pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, 
que busca ampliar a capacidade de resposta 
do Sistema de Saúde da Força à ameaça 
epidemiológica; e participa da Operação 
“Covid-19”, que é coordenada pelo Ministério 
da Defesa, e conta com o apoio do Exército e 
da Força Aérea Brasileira. 

A Operação “Covid-19” já ultrapassou 
50 dias de missão e surgiu com o objetivo 
de atenuar os efeitos do novo coronavírus, 
mediante mobilização das Forças Armadas. 
Participaram, desde o início da Operação, 
mais de 31 mil militares, 1.181 viaturas, 102 
embarcações e 51 aeronaves.
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AçÓes realizadas pela MARINHA do Brasil

Distribuição de kits de alimentação para alunos atendidos pelo Profesp

Inspeções navais e campanhas de conscientização sobre prevenção à Covid-19

Distribuição de alimentos à população

Campanhas de doação de sangue

Ações de desinfecção e descontaminação

Atividades de Assistência Social

Capacitações Operacionais e em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica

AM, PB, RN 

MS, PR, RJ, RS, SE 

AP, GO, MA, PA, PE, PI, PR, RJ, RN 

DF, ES, PA, RN

BA, DF, PA, PB, RJ, RN, RO, SP

RJ, RN, RS

Atendimento à saúde 
MS, RJ

RJ, RN
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A Marinha do Brasil permanece trabalhando diuturnamente 
no combate à pandemia por meio de atendimentos de saúde 
prestados à Família Naval

Em proveito da Operação “Grande Muralha”, a Central de 
Teleatendimento à Família Naval tem o propósito de dirimir, 
de forma gratuita, para todo o Brasil, dúvidas dos militares, 

servidores civis, dependentes e pensionistas, quanto às 
medidas de proteção e prevenção à Covid-19

O Comando do 8º Distrito Naval  coordenou a desinfecção 
preventiva em quatro unidades hospitalares no município de 

Barueri-SP

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (NBQR), do 2° Batalhão de Operações 

Ribeirinhas, realizou a descontaminação preventiva dos 
prédios do Banco Central do Brasil e da Empresa Brasileira 

de Infraestrutura Aeroportuária, em Belém-PA

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo 
realizou, sob orientação dos Ministérios da Defesa e da 
Cidadania, a entrega de kits alimentação às famílias das 
crianças beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte 
(Profesp)

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) 
realizou capacitação de combate à proliferação da Covid-19 
aos militares do Gabinete de Segurança Institucional e aos 
funcionários civis do Aeroporto de Jacarepaguá – Roberto 
Marinho, no Rio de Janeiro
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Militares da Capitania Fluvial de Brasília realizaram, no 
período de 8 a 10 de maio, inspeções navais no Lago 

Serra da Mesa, em Niquelândia-GO. Na ocasião,  foram 
reforçadas as orientações de prevenção à Covid-19

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou  
a desinfecção da sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte, em Natal-RN

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar e o 
2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizaram a 

distribuição de cestas básicas para familiares dos alunos 
que participam do Profesp, em Belém-PA

A Marinha do Brasil, sob coordenação do Comando 
Conjunto Leste, deu continuidade ao apoio à campanha 

de vacinação contra a gripe influenza (H1N1), na Barra da 
Tijuca-RJ

No Comando Conjunto do Norte, militares da Agência da 
Capitania dos Portos no Oiapoque, no Amapá, realizaram 
palestras e distribuíram panfletos informativos sobre as formas 
de prevenção ao coronavírus

O Centro de Intendência da Marinha em Manaus coordenou 
uma campanha de doação de sangue à Fundação Hospitalar 
de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Militares do 
1° Batalhão de Operações Ribeirinhas e das organizações 
militares localizadas no Complexo da Estação Naval do Rio 
Negro participaram da ação
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Como parte da Operação “Grande Muralha”, a Capitania Fluvial 
de Porto Velho realizou, por meio da Equipe de Resposta 
Defesa NBQR, ações preventivas de desinfecção de suas 
instalações internas e externas

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realizou, 
no dia 8 de maio, nova etapa de doações de kits de 

alimentação às famílias cadastradas no Profesp

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no dia 12 de maio, a desinfecção do Complexo 

Judiciário Jalles Costa, em Natal-RN

O Navio de Assistência Hospitalar (NAsH) “Tenente 
Maximiano” suspendeu com mais de 200 cestas básicas 

para regiões de difícil acesso do Baixo Pantanal-MS

A Capitania Fluvial de Santarém realizou ações de 
conscientização no combate à Covid-19, no Oeste do Pará, com 
orientações e distribuição de folders educativos

A Capitania dos Portos de Pernambuco intensificou ações 
de inspeção naval e de conscientização sobre o novo 
coronavírus no Porto de Santo Antônio, no Arquipélago de 
Fernando de Noronha-PE
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A Capitania dos Portos do Maranhão realizou inspeção 
naval e ações de conscientização sobre prevenção e 

combate ao novo coronavírus nos municípios de Raposa e 
São José de Ribamar, no Maranhão

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba concluiu 
mais um Estágio de Capacitação em Defesa NBQR para 
voluntários da Cruz Vermelha e realizou a descontaminação 
do Centro de Reabilitação Infantil e Adulto, em Natal-RN

NAsH “Tenente Maximiano”, em apoio à Prefeitura Municipal 
de Corumbá-MS, levou atendimento médico e odontológico 

para ação em prol de famílias ribeirinhas

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou a 
desinfecção do Aeroporto Internacional de João Pessoa -PB, 

no dia 9 de maio

A Capitania dos Portos do Piauí promoveu ações de 
conscientização e combate ao novo coronavírus em Ilha 
Grande, no Delta do Parnaíba, e nas praias de Luís Correia, no 
estado do Piauí

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
empregou 248 militares das Forças Armadas em 17 
campanhas de doação de sangue promovidas nos estados 
de Natal-RN e João Pessoa-PB, contribuindo com o 
abastecimento dos bancos de sangue
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
a desinfecção da Escola da Magistratura do Rio Grande do 
Norte, em Natal-RN

O Esquadrão HU-51 realizou um treinamento para 
operações de Evacuação Aeromédica envolvendo o 

transporte de pacientes acometidos pela Covid-19, em ação 
conjunta com a Policlínica Naval do Rio Grande

Em uma iniciativa do Comando Conjunto Nordeste, 
militares da Capitania dos Portos de Sergipe e do 28º 

Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, distribuíram 
aproximadamente uma tonelada de alimentos nos povoados 

de Resina, Saramen e Batatais, localizados às margens do 
Rio São Francisco, em Brejo Grande-SE

Militares da Equipe de Resposta NBQR do Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador, subordinado ao Comando do 

2º Distrito Naval, realizaram a descontaminação biológica 
nas áreas do Hospital Manoel Victorino, em Salvador-BA

A Unidade Médica da Esquadra apoiou, no período de 27 de 
abril a 8 de maio, a Campanha Nacional de Vacinação contra 
o vírus influenza, imunizando três mil militares que servem 
em organizações militares subordinadas à Esquadra

A Capitania dos Portos do Paraná conduziu ações 
de fiscalização do tráfego aquaviário e medidas de 
conscientização junto à população litorânea no combate 
à disseminação da Covid-19. As atuações foram feitas nas 
Baías de Paranaguá e Guaratuba, no Paraná
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no dia 10 de maio, a desinfecção do Fórum Miguel 

Seabra Fagundes, em Natal-RN

O Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
da Marinha realizou ações de descontaminação preventiva 
nas instalações do Centro de Projetos de Navios, no Rio de 
Janeiro

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a distribuição de kits de alimentação para famílias 

beneficiadas pelo Profesp, na Estação Radiogoniométrica 
da Marinha em Natal. Foram entregues 2,5 toneladas de 

alimentos para famílias residentes em Parnamirim-RN

Como parte da Operação “Grande Muralha”, o Hospital 
Naval de Natal promoveu ação motivacional para 
profissionais de saúde que atuam na prevenção e 

enfrentamento ao novo coronavírus

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou, 
no dia 9 de maio, as ações de inspeção naval e as orientações 
sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, na Lagoa do 
Bonfim, em Nísia Floresta-RN

A Marinha do Brasil homenageou os profissionais da saúde 
e levou acalento aos pacientes do Hospital Federal dos 
Servidores, no Rio de Janeiro.  Músicos da banda da Força 
de Fuzileiros da Esquadra e do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais tocaram canções na entrada do hospital
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A Escola de Defesa NBQR realizou o Estágio de Qualificação 
Técnica Especial de Atuação contra a proliferação da 

Covid-19 da MB com uma versão internacional coordenada 
pelo Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, do 
CIASC. O estágio no formato de ensino a distância foi 

disponibilizado em três idiomas e já conta com 512 alunos 
brasileiros e estrangeiros

A Capitania dos Portos do Paraná apoiou as ações do 
Grupo Escoteiro do Mar “Ilha do Mel” a fim de minimizar 

os efeitos sociais da pandemia. Os militares colaboraram 
na arrecadação de 1.120 quilos de alimentos, em 

Paranaguá-PR

Militares da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental 
entregaram panfletos com orientações práticas no combate ao 
novo coronavírus, em Belém-PA

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no dia 10 de maio, a desinfecção do Departamento 

Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte

O Comando do 5º Distrito Naval, por meio do Grupamento 
de Fuzileiros Navais do Rio Grande, realizou a entrega 
de 2.180 cestas básicas. Ao todo, 20 escolas estaduais 
receberam as cestas, em Rio Grande-RS

Com o intuito de prezar pela segurança e saúde dos 
militares a bordo dos diversos meios da Esquadra, a MB, 
por intermédio do Comando da Força de Superfície e sua 
Unidade de Descontaminação Volante da Esquadra, realizou a 
descontaminação e a higienização de seus navios
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As organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais, 
situadas na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras- RJ, 

foram desinfectadas com a utilização de  quaternário de 
amônio, também recomendado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária no combate à Covid-19 

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e 
do Exército Brasileiro, representando o Comando Conjunto 
Planalto, realizaram a descontaminação da Penitenciária do 
Distrito Federal I, em Brasília - DF

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou descontaminação preventiva na sede 

do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, no 
Comando de Policiamento Regional III e no 5º Batalhão de 

Polícia Militar, no município de Castanhal-PA

Militares do  Comando da Força Aeronaval, em parceria com a 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia -RJ, distribuíram máscaras 

reutilizáveis e panfletos contendo orientações preventivas à 
Covid-19, no dia 8 de maio

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves 
iniciou, no dia 12 de maio, a entrega de cestas de alimentos 
para famílias dos alunos do Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais

A Capitania dos Portos do Amapá realizou ações de 
conscientização sobre o enfrentamento à Covid-19, com 
entrega de folders aos passageiros e tripulantes nos portos 
de Santana, Macapá e Mazagão, no estado do Amapá, 
durante as abordagens de inspeção naval


