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Militares da Marinha do Brasil (MB) continuam 
apoiando as Operações “Grande Muralha” e 
“Covid-19” em diversas missões de combate ao 
novo coronavírus. Em todos os nove Distritos 
Navais, são realizadas ações como: distribuição 
de alimentos à população; campanhas de 
conscientização; ações de desinfecção e 
descontaminação; fabricação de máscaras, de 
utensílios médicos e de produtos de desinfecção; 
capacitação em defesa nuclear, biológica, química 
e radiológica; programas de assistência social; e 
atendimento à saúde.

A Operação “Grande Muralha”: Força-Tarefa 
comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal da 
Marinha, que utiliza todos os recursos disponíveis 
para o enfrentamento dos efeitos da pandemia do 
novo coronavírus, realiza ações assertivas e atua 
em prol dos militares e da Família Naval.

Na Operação “Covid-19”, que é coordenada 
pelo Ministério da Defesa, até o momento foram 

MARINHA PERMANECE NO COMBATE À COVID-19

envolvidos mais de 33 mil militares das três Forças 
Armadas, 1.802 viaturas, 107 embarcações e 8 
aeronaves. A Operação conta com dez comandos 
conjuntos em todo o território nacional – desses, 
dois estão sob a responsabilidade da Marinha: o 
da Bahia; e o do Rio Grande do Norte e Paraíba.

Líbano
As ações no combate à Covid-19 não se limitaram 

ao Brasil. A tripulação da Fragata “Independência”, 
que participa da Comissão “Líbano XVII”, realizou 
a doação de cestas básicas às famílias brasileiras 
que vivem em condições de vulnerabilidade no 
Líbano. Para arrecadar doações, foi realizada 
uma campanha com a participação de militares 
componentes do Estado-Maior da Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das Nações Unidas do 
Líbano, tripulantes da Fragata “Independência” e 
integrantes da Adidância de Defesa, Naval, Exército 
e Aeronáutica.
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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

Ações de desinfecção e descontaminação

Atividades de Assistência Social

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

BA, PA, RS, SC e Líbano

BA, PA, PB

TO

BA, CE, PA, PB, RN, RS

CE, PB, PE, RJ, RN

Atendimento à saúde 
BA, DF

RJ

Fabricação de máscaras, utensílios médicos e produtos de desinfecção
RJ
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A tripulação da Fragata “Independência”,  que participa da 
Comissão “Líbano  XVII”,  realizou a  doação de  19 cestas 
básicas às  famílias brasileiras que vivem em condições de 
vulnerabilidade no Líbano agravadas nos últimos meses 
pela pandemia da Covid-19

Militares da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador-RJ, em complemento às medidas preventivas 

à Covid-19, desenvolveram um totem para facilitar a 
higienização das mãos

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (NBQR), do 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
realizou a descontaminação preventiva dos prédios da 
Advocacia-Geral da União, do Comando de Policiamento da 
Capital II, da Polícia Militar do Estado do Pará. Na cidade 
de Outeiro-PA, a ação de descontaminação ocorreu no 25° 
Batalhão da Polícia Militar

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção da Central de Abastecimento do Rio 

Grande do Norte 

A Capitania dos Portos da Paraíba realizou 24 ações de 
fiscalização do tráfego aquaviário e promoveu ações de 
conscientização sobre o enfrentamento ao novo coronavírus, 
no litoral e interior paraibano

A Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, organização 
militar subordinada ao Comando do 7º Distrito Naval, deu 

continuidade à distribuição de kits de alimentação às 
famílias dos jovens participantes do Programa Forças no 

Esporte (Profesp), em Palmas-TO
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção no Centro de Operações da Justiça 
Eleitoral e na Junta Médica do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado, em Natal-RN

O Navio Auxiliar “Pará”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Norte, iniciou o embarque 

de 16 mil cestas básicas que serão distribuídas às populações 
ribeirinhas do arquipélago do Marajó, no estado do Pará

O Hospital Naval de Brasília-DF, subordinado ao Comando 
do 7º Distrito Naval, disponibilizou instrutores em diversas 
especialidades para a capacitação de 30 militares das três 

Forças Armadas, provenientes de várias regiões do País, 
colaborando, assim, para o enfrentamento ao 

novo coronavírus

A Capitania Fluvial de Porto Alegre, juntamente com o 
Grupo Escoteiro do Mar “Passo da Pátria” e o Sindicato dos 
Servidores Penitenciários do Rio Grande do Sul, realizou a 
entrega de alimentos e de material de higiene para famílias 
da Ilha das Flores e da Ilha da Pintada, em Porto Alegre-RS

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 
realizou a desinfecção do Navio-Patrulha “Graúna”, como 
parte da Operação “Grande Muralha”

A Marinha do Brasil, em prol do Comando Conjunto Leste, 
realizou capacitação para dez funcionários do Centro de 

Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, no Rio 
de Janeiro-RJ. A instrução foi realizada pela Escola de 

Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
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O Hospital Naval de Salvador-BA recebeu três respiradores 
para a Unidade de Terapia Intensiva. O material foi transferido 
pelo Ministério da Defesa, em uma ação da Operação “Grande 
Muralha”

O Aviso de Patrulha “Tucunaré“ continua presente na 
região da Ilha do Marajó, no estado do Pará, cumprindo a 
Operação “Verde Brasil II” e, em aproveitamento, prestando 
informações para o combate à pandemia da Covid-19

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
a desinfecção da Secretaria de Estado da Infraestrutura do 
Rio Grande do Norte, em Natal-RN

A Diretoria Industrial da Marinha coordenou a confecção 
de suportes para máscaras de proteção facial, em apoio 
ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais. A 

ação, realizada por meio do Centro de Manutenção de 
Sistemas e do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, foi 

efetuada, inicialmente, com duas impressoras 3D, do Centro 
e do Arsenal, que também deslocou mão de obra para a 

execução do serviço

O Comando do 2º Distrito Naval apoiou a Prefeitura 
de Salvador-BA no projeto “Drive Thru Solidário”, que 

arrecadou cerca de 16 toneladas de doações, entre 
alimentos, materiais de limpeza e kits de higiene pessoal

A Marinha do Brasil realizou a descontaminação do 26° 
e do 29º Batalhões de Polícia Militar do Estado do Pará 

e da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar do 
Estado do Pará
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção do Depósito Judicial do 

Tribunal Regional do Trabalho e do Departamento de 
Estradas e Rodagens do Rio Grande do Norte, em Natal-RN

A Marinha do Brasil, em apoio à Prefeitura Municipal de 
Salvador-BA, realizou a segunda etapa de entrega de cestas 

básicas à população soteropolitana que vive em situação 
de vulnerabilidade social causada pela pandemia do novo 

coronavírus

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 3º Distrito 
Naval habilitou 242 agentes de desinfecção em Estágios 

de Capacitação ministrados em sua área de jurisdição. Até 
o momento, foram realizados 11 estágios de capacitação, 

promovidos nas cidades de Natal, João Pessoa, Recife e 
Fortaleza

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção de três Unidades Básicas de Saúde 
do município de Natal-RN

A Capitania Fluvial de Juazeiro, por meio do Comando 
Conjunto Bahia,  realizou ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário e de conscientização de combate à proliferação 
do novo coronavírus nos polos Remanso e Juazeiro, na Bahia

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
a desinfecção da Procuradoria da República no Rio Grande 
do Norte, em Natal-RN
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A equipe de descontaminação da Delegacia Fluvial de 
Uruguaiana- RS realizou a desinfecção da área do Grupo de 

Atendimento ao Público e das instalações da organização 
militar

A Capitania dos Portos da Paraíba realizou a desinfecção 
de suas instalações, como parte da Operação “Grande 

Muralha”

A Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna - SC 
integrou uma equipe multi-institucional com foco em 

doações de cestas básicas e máscaras de proteção para 
comunidades da região litorânea

A Capitania dos Portos do Ceará realizou nova ação de 
desinfecção do Porto de Fortaleza-CE

O Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha, 
subordinado à Diretoria Industrial da Marinha, executou a 
manutenção dos respiradores pulmonares das Organizações 
Militares pertencentes ao Sistema de Saúde da Força

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
a desinfecção da Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social de Natal-RN
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A Escola de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo realizou mais 
um ciclo de instruções com a finalidade de capacitar militares 
para ações de limpeza e desinfecção em organizações militares 
como parte da Operação “Grande Muralha”

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção na Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Norte e na Secretaria de Administração de 

Natal-RN

A Capitania dos Portos do Ceará realizou a desinfecção da 
Procuradoria de Justiça Militar em Fortaleza-CE

O Serviço de Assistência Social da Marinha, sob supervisão 
técnica da Diretoria de Assistência Social da Marinha, 

reelaborou seus processos de trabalho e atendimento para 
acolher as novas demandas da Família Naval

Em uma iniciativa do Comando Conjunto Bahia, militares da 
Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
realizaram a descontaminação no Porto de Salvador-BA 


