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A Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao Comando do 
9° Distrito Naval, prestou apoio logístico durante a entrega de 
cestas básicas a 35 artesãs indígenas que moram em Atalaia 
do Norte, localizada a 1136 km da cidade de Manaus-AM

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande cedeu 
à Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Nilo Corrêa da 
Fonseca uma barraca, com capacidade para 20 pessoas, 

que foi adaptada para fazer a triagem e atender pacientes 
com sintomas gripais

Militares do Comando do 4º Distrito Naval participaram da 
campanha de doação de sangue “Doe Sangue, Doe Vida”, 
em parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará, em Belém-PA

A Agência da Capitania dos Portos em Camocim intensificou 
as ações de inspeção naval e as orientações sobre prevenção 

ao novo coronavírus, em Camocim-CE

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção em quatro prédios públicos nas cidades 
de Natal e Caicó-RN

Sob coordenação do Comando Conjunto Leste, a Marinha 
realizou desinfecção na estação de trem de São Cristóvão, no 

Rio de Janeiro -RJ
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Em meio ao isolamento social, a Diretoria de Portos e Costas 
arrecadou donativos para o Lar de Sarepta, instituição que 

abriga 34 idosos, no bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro-RJ 

Como parte das atividades da Operação “Verde Brasil II”, 
a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental reforçou a 
fiscalização do tráfego aquaviário e a conscientização 
contra à Covid-19, no município de Moju-PA

A Capitania Fluvial de Brasília, em operação coordenada 
com a Capitania Fluvial de Mato Grosso, realizou 
fiscalizações, inspeções navais e campanha de cuidados 
na prevenção à Covid-19, nos municípios de Aragarças-GO 
e Barra do Garça-MT

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, 
integrantes do Grupamento Operativo de Fuzileiros 

Navais Muralha Planalto, realizaram a desinfecção na 
Unidade de Pronto Atendimento de Ceilândia-DF. Além 

da desinfecção, foi realizada uma capacitação básica em 
descontaminação destinada aos funcionários da Unidade

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção na Procuradoria-Geral e no 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Como parte das atividades da Operação “Verde Brasil 
II”, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental realizou 

ações de fiscalização do tráfego aquaviário e atividades de 
conscientização contra a Covid-19, no município de Moju-PA 
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Cerca de 50 militares do Comando do 9º Distrito Naval 
participaram da campanha nacional  “Sangue Verde 
e Amarelo” mobilizada pela Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, em Manaus-AM. 
A ação incentiva a doação voluntária para repor estoques de 
sangue, principalmente, durante a pandemia da Covid-19

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção da Secretaria Municipal de Saúde de 
Natal, Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande 
do Norte, Unidade de Saúde da Família Quintas e Junta 
Comercial do estado

A Capitania dos Portos do Espírito Santo e a Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo engajaram-se na 
montagem de máscaras para os profissionais da saúde do 
estado, resultando na entrega de mais de 80 mil máscaras

A Marinha do Brasil, por meio do Comando Conjunto Leste, 
ministrou uma capacitação de desinfecção para funcionários 
e voluntários da Cruz Vermelha brasileira

A Capitania dos Portos do Amapá intensificou as atividades 
de inspeção naval em Afuá-PA.  Na oportunidade, foi realizada 
a Operação “Pão da Vida”, que visa distribuir cestas básicas a 

famílias ribeirinhas afetadas pela pandemia da Covid-19

A Capitania dos Portos do Amapá realizou ações de 
conscientização sobre o enfrentamento à Covid-19 com 
entrega de panfletos informativos aos passageiros e 
tripulantes de embarcações no arquipélago do Marajó-PA 



6

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção na Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer e no Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, em Natal-RN. Já em 
Maxaranguape-RN, a ação foi realizada na área militar da Força 
Aérea Brasileira

O Hospital Naval de Brasília-DF teve o Centro Cirúrgico, a 
Unidade de Terapia Intensiva e dois quartos adaptados a 
fim de possibilitar o atendimento de possíveis casos de 

Covid-19 com necessidade de internação

O Hospital Naval Marcílio Dias concentra as internações dos 
casos suspeitos e/ou comprovados de Covid-19, oriundos 

da área Rio ou provenientes de outros Distritos Navais. 
Para garantir a segurança dos seus profissionais e da 

Família Naval, foram adotadas medidas institucionais para 
o combate e prevenção à doença, como a segregação de 

estruturas, com fluxo de acesso, atendimento e internação 
para isolar pacientes sintomáticos daqueles portadores de 

outras patologias

O Comando do 7º Distrito Naval, por meio da Estação Rádio 
da Marinha em Brasília, realizou novas distribuições de kits de 
alimentação. As ações aconteceram na Escola Classe 28, no 
Gama-DF e no Centro de Ensino Fundamental Sargento Lima, 
em Santa Maria-DF

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 
realizou a desinfecção de cinco navios subordinados, como 
parte da Operação “Grande Muralha”, da Marinha do Brasil, 

em Natal -RN

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 
realizou ações de conscientização sobre o novo coronavírus 
para militares de cinco navios subordinados, além disso, 
foram esclarecidas dúvidas sobre a estrutura de saúde 
montada especialmente para atendimento da Família Naval 
de Natal durante a pandemia
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A Capitania dos Portos da Paraíba participou da ação 
“Na Onda da Leitura”, do Núcleo de Assistência Social do 

Comando do 3º Distrito Naval, como parte da Operação 
“Grande Muralha”

O Comando do 4° Distrito Naval, por meio do Navio-Auxiliar 
“Pará”, realizou a doação de 1.196 livros infantis do 

Projeto “Maré do Saber” para a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Magalhães Barata, no Pará. Na 

ocasião, militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica do 2° Batalhão de Operações 

Ribeirinhas realizaram ação de desinfecção dos livros 
doados

O Comando do 9º Distrito Naval participou da solenidade 
simbólica realizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, com o anúncio da distribuição de cestas 
básicas destinadas às comunidades indígenas do interior do 
Amazonas. O evento foi realizado na Companhia Nacional de 
Abastecimento, que passou por uma descontaminação para 
manuseio dos alimentos que compuseram as cestas

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou 
ações de desinfecção no Procon Natal-RN e na Secretaria 
Municipal de Planejamento de Natal

O Comando 8º Distrito Naval realizou mais uma etapa do 
transporte de tecidos destinados à confecção de máscaras e 
aventais de TNT. O fluxo do carregamento é realizado entre os 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa 
Nuclear, Biológica Química e Radiológica realizou a desinfecção 

de instalações do Colégio Naval, em Angra dos Reis - RJ
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A Capitania dos Portos do Paraná apoiou a arrecadação e a distribuição de uma tonelada de alimentos em parceria com o 
Grupo Escoteiro do Mar “Ilha do Mel”. Na segunda edição do “Drive Thru Escoteiro”,  a população de Paranaguá-PR pôde trocar 
alimentos por máscaras de pano confeccionadas por voluntários

A Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco 
do Sul-SC recebeu, do Instituto Federal Catarinense, 30 
litros de álcool em gel e dez máscaras (face shield) para o 
enfrentamento da pandemia 

O Hospital Naval de Recife-PE ampliou sua capacidade de 
armazenagem com o recebimento de cinco contêineres, 
doados pela Empresa Vard Promar S.A, que serão utilizados 
para guarda de material médico-hospitalar, descartável 
e comum, além de Equipamentos de Proteção Individual 
utilizados nas ações de prevenção e enfrentamento ao 
novo coronavírus

O Hospital Naval de Recife-PE realizou a desinfecção 
de suas instalações, em ação rotineira que integra a 

Operação “Grande Muralha”

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. A ação, ocorrida no Centro de 
Munição da Marinha e no Centro de Instrução Almirante 

Alexandrino, capacitou 36 militares 
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A Marinha do Brasil, por meio do Comando Conjunto Leste, realizou  ação de 
desinfecção na Estação do BRT da Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro

A Capitania dos Portos de Alagoas apoiou a aplicação 
de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, 
disponibi l izados pela Autoridade Por tuária ,  em 
funcionários do Porto de Maceió-AL

A Agência da Capitania dos Portos em Tramandaí-RS 
recebeu a doação de cinco mil máscaras de tecido da 
empresa Náutico Prolife. O material foi distribuído pelos 
militares da Agência para famílias em vulnerabilidade 
social

O Comando Conjunto Bahia recebeu, na capital baiana, 
a visita do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e 
Silva, para acompanhar as atividades da Operação 

“Covid-19”. O Ministro acompanhou uma doação de 
sangue e a desinfecção das instalações da Fundação de 

Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia

 O Centro de Intendência da Marinha em Natal-RN 
realizou a entrega de materiais de saúde aos hospitais e 

departamento de saúde da jurisdição do Comando 
do 3º Distrito Naval


