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No próximo dia 20, a Operação “Covid-19” 
completará três meses e contabiliza a 
participação de cerca de 34 mil militares das 
três Forças Armadas, apoiados por 1.802 
viaturas, 107 embarcações e 85 aeronaves. 
Simultaneamente, a Marinha participa de 
outra operação: a “Grande Muralha” - uma 
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.

A Marinha tem empregado homens, 
mulheres, meios navais e de fuzileiros navais 
no esforço conjunto e realiza desinfecções 
e descontaminações de organizações 
militares, órgãos públicos, hospitais e 
locais de grande circulação; campanhas de 
arrecadação e distribuição de alimentos; 
doações de sangue; treinamentos de agentes 
públicos e de militares em defesa nuclear, 
biológica, química e radiológica; patrulha e 
inspeções navais; ações de conscientização 
sobre a importância da prevenção ao novo 

90 DIAS DA OPERAÇÃO “COVID-19”

coronavírus; e fabricação de máscaras e 
utensílios médicos. 

Distribuição de alimentos na Ilha do Marajó-
PA 

Os Navios Auxiliares “Breves” e “Pará” 
apoiam a Operação “Pão da Vida”,  que 
ocorre na Ilha do Marajó-PA, para entregar, 
além de alimentos, coletes salva-vidas nas 
comunidades ribeirinhas do arquipélago. A 
primeira fase ocorre até 20 de junho e prevê 
a entrega de cerca de 16 mil cestas básicas 
nos municípios de Afuá-PA e Chaves-PA. 

A iniciativa partiu do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, dentro do 
Programa “Abrace o Marajó”, desencadeando 
a operação que beneficiará diversas outras 
localidades marajoaras ao longo dos 
meses de junho, julho e agosto. O objetivo 
é reduzir as dificuldades enfrentadas pelas 
populações em situação de vulnerabilidade 
social, intensificadas durante a pandemia 
do novo coronavírus.
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AçÓes realizadas pela MARINHA do Brasil

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

SP

BA, PA

BA, CE, PA, RS

AM, BA, CE, DF, PA, PB, RJ, RN

PR, RN

RN

Fabricação de máscaras, utensílios médicos e produtos de desinfecção
RJ
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A Diretoria Industrial da Marinha vem coordenando a confecção 
de suportes para máscaras de proteção facial (face shield), em 
apoio ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou, em junho, a 
descontaminação preventiva do Instituto Federal do Pará e da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, em Belém-PA

A Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí-RS realizou 
ações de inspeção naval e de conscientização para prevenção 
ao novo coronavírus, no litoral norte do Rio Grande do Sul

A Capitania dos Portos da Paraíba realizou, em junho, a 
desinfecção de suas instalações

A Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro ativou  
o Grupo-Tarefa de prevenção à Covid-19

O Centro de Intendência da Marinha em Belém-PA prestou 
apoio logístico à Operação “Pão da Vida”, em junho, 

viabilizando a entrega de 16 mil cestas básicas
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Cerca de 7,9 mil profissionais de saúde da Marinha estão na 
linha de frente do combate ao novo coronavírus

A Capitania dos Portos de São Paulo e um Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais em Santos-SP realizaram 

uma campanha de doação de sangue em conjunto com a 
Secretaria de Segurança Pública do município do Guarujá-SP

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

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

O Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha, desde o mês 
de abril, executa a manutenção de respiradores pulmonares 
das organizações militares pertencentes ao Sistema de Saúde 
da Marinha

A Capitania dos Portos do Ceará  realizou, em junho, 
a desinfecção da Procuradoria de Justiça Militar em 

Fortaleza-CE
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O Comando do 4º Distrito Naval realizou a descontaminação 
preventiva do prédio da Superintendência da Receita Federal, em 
Belém-PA, no dia 17 de junho

De março a maio, a Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica  do Comando do 3º Distrito Naval 
habilitou 242 agentes de desinfecção em estágios de 
capacitação ministrados em sua área de jurisdição

A Capitania Fluvial de Santarém-PA  realizou, no período 
de 1° a 15 de junho, ações de fiscalização de embarcações 
e conscientização ambiental em diversas comunidades 
ribeirinhas no entorno do rio Arapiuns-PA

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus-BA realizou, 
no dia 12 de junho, a doação de uma tonelada de gêneros 

alimentícios e de máscaras de tecido a famílias que residem 
em aldeia indígena

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou, 
no dia 16 de junho, ações de desinfecção na Fundação 

Nacional de Saúde e na Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana de Natal-RN

Em proveito da inspeção naval realizada no dia 14 de junho, 
em Beberibe-CE, a Agência da Capitania dos Portos em 

Aracati promoveu ações de conscientização sobre medidas de 
prevenção ao novo coronavírus
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica realizou a 

desinfecção na Estação de Apoio Antártico no Rio de Janeiro

A Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica do Grupamento de Fuzileiros Navais de 

Salvador-BA realizou, em junho,  descontaminação no Porto 
de Salvador

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha 
Planalto/Covid-19 realizou a descontaminação nas áreas 

comuns das instalações do prédio do Comando da Marinha, 
em Brasília-DF

A Escola de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo conduziu, no dia  16 de junho, a capacitação para 
37 funcionários da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Foram realizadas, pelo Comando Conjunto Rio Grande do Norte 
e Paraíba, ações de desinfecção na Defensoria Pública do 
Estado do Rio Grande do Norte e na Secretaria de Administração 
de Natal-RN

O Comando do 9º Distrito Naval realizou ações de 
descontaminação preventiva na Companhia Nacional de 
Abastecimento, em Manaus-AM
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A Marinha realizou, em 12 de junho, a descontaminação 
preventiva da sede do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia, em Belém-PA 

O Hospital Naval de Salvador-BA recebeu, em junho, três 
respiradores que possibilitaram a ampliação do número de 

leitos da Unidade de Terapia Intensiva

O Ministro da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo, 
visitou, no dia 17 de junho, o Comando Conjunto Rio Grande do 
Norte e Paraíba, sediado em Natal-RN

Militares da Delegacia da Capitania dos Portos em São 
Francisco do Sul-SC doaram, em junho, agasalhos e cobertores 
à Prefeitura do município

A Marinha credenciou mais um hospital para atendimento à 
Família Naval no estado do Ceará. O Hospital Haroldo Juaçaba, 
localizado em Fortaleza-CE, passa a integrar a rede do Sistema 
de Saúde da Marinha 

Porto de Fortaleza-CE passa por nova ação de desinfecção, 
realizada por militares da Capitania dos Portos do Ceará
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Militares da Equipe de Resposta Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Salvador-BA realizaram, em junho, a descontaminação do Porto 
de Aratu

O Navio Auxiliar “Pará” distribuiu, em junho, cestas básicas no 
município de Afuá-PA

O Navio Auxiliar “Pará” recebeu, em junho, a segunda parte das 
cestas básicas doadas a municípios do Arquipélago do Marajó

Ações de desinfecção foram realizadas nas Secretarias Municipais 
de Saúde e de Educação de Natal-RN pelo Comando Conjunto Rio 

Grande do Norte e Paraíba, nos dias 13 e 14 de junho

O projeto “Na Onda da Leitura” foi realizado pelo Núcleo de 
Assistência Social do Comando do 3º Distrito Naval, para 
militares dos Navios-Patrulha “Grajaú” e “Guaíba”. A ação visou 
amenizar os impactos do novo coronavírus

Militares do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
desinfectaram o Depósito Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho e o Departamento de Estradas e Rodagens do Rio 
Grande do Norte, em Natal-RN
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No dia 15 de junho, foram realizadas ações de desinfecção no 
Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte e na Governadoria do 
Rio Grande do Norte, em Natal-RN, pelo Comando Conjunto Rio 
Grande do Norte e Paraíba

No dia 12 de junho, ações de desinfecção foram realizadas na 
Prefeitura de Natal-RN e na Procuradoria-Geral do Município 

por militares do Comando Conjunto Rio Grande do Norte e 
Paraíba

A Capitania dos Portos do Paraná qualificou, em junho, 
a segunda turma de militares e integrantes de forças de 
segurança para combater a proliferação da Covid-19 no litoral 
do estado

No dia 17 de junho, o Comando do 7° Distrito Naval realizou 
a descontaminação das instalações da Unidade de Pronto 

Atendimento, em Ceilândia-DF

A Marinha realizou, no dia 15 de junho, ação de desinfecção na Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro. Participaram da ação militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais-

NBQR


