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O Centro Popular do Distrito de Icoaraci, em Belém-PA, e 
dois polos do Centro de Referência de Assistência Social, 
nos bairros da Cremação-PA e do Guamá-PA, passaram 
por descontaminação preventiva realizada pela Equipe 
de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(NBQR), do Comando do 4º Distrito Naval

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, em 
parceria com a empresa de praticagem Pará River Pilot 

e com a cooperativa de práticos Unipilot, realizou a 
entrega de doações de computadores e material escolar 

para o Espaço Acolher da Santa Casa, em Belém-PA

A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio realizou ações de 
inspeção naval e orientações sobre o novo coronavírus, na 
cidade de Cândido Mota-SP

O Centro de Instrução Almirante Alexandrino recebeu a 
equipe do banco de sangue do Hospital Naval Marcílio 

Dias para realizar a coleta voluntária dos alunos e da 
tripulação 

O Hospital Naval de Recife recebeu ação de assistência 
religiosa para os profissionais de saúde que atuam na 
prevenção e enfrentamento do novo coronavírus, como 
parte da Operação “Grande Muralha”

A Capitania dos Portos do Maranhão realizou 
fiscalização do tráfego aquaviário e ações de prevenção, 

contenção e enfrentamento do novo coronavírus, nos 
municípios maranhenses de Barreirinhas, Balsas, Alto 

Parnaíba e Riachão



4

O Estado-Maior da Armada, desde junho, vem realizando 
a desinfecção de suas instalações a fim de mitigar a 
proliferação da Covid-19. Seus militares foram divididos em 
três equipes e realizaram o Estágio de Qualificação Especial, 
na modalidade EAD, e estágio de NBQR, presencial, no 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília. Além disso, 
está sendo realizado o monitoramento da temperatura e 
saturação de oxigênio dos militares e servidores civis

O Hospital Naval de Belém doou alimentos não perecíveis e 
materiais de higiene geral e pessoal para o Abrigo Cidadela 
João de Deus, em Marituba-PA

Militares do Batalhão “Riachuelo” realizaram, voluntariamente, 
doação de sangue para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio 
de Janeiro-RJ

O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do 
Sul alcançou a marca de 5 mil unidades de máscaras de 

proteção confeccionadas

As Capitanias e Agências Fluviais subordinadas ao 
Comando do 9º Distrito Naval realizaram mais de nove mil 
inspeções navais em capitais e municípios que compõem 

a Amazônia Ocidental. Durante as atividades, também 
ocorreram ações de conscientização no combate à 

proliferação da Covid-19

A equipe de combate à transmissão da Covid-19 da Capitania 
dos Portos de Santa Catarina realizou ações de desinfecção 

nas instalações da Organização Militar
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O Comando da Força de Superfície, por meio da Unidade 
de Descontaminação Volante da Esquadra, realizou 

a desinfecção do Navio-Patrulha Oceânico “Apa”, no 
Complexo Naval de Mocanguê

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção no Centro de Treinamento 

de Educação para o Trânsito e na Companhia de Serviços 
Urbanos de Natal-RN

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental realizou 265 
abordagens em embarcações, durante a Operação “Verão 
2020” nos municípios paraenses de Belém, Salinas, Icoaraci, 
incluindo Portos, Orla e Terminal Hidroviário de Belém. Na 
ocasião, foram distribuídos panfletos educativos sobre o 
enfrentamento do novo coronavírus

A Capitania Fluvial de Porto Velho prestou apoio logístico 
ao Governo do Estado de Rondônia na ação “Mapeia 
Rondônia”, que aconteceu nas proximidades do Complexo 
da Ponta da Armação, em Porto Velho-RO. O objetivo foi 
realizar testes rápidos de detecção da Covid-19 no modo 
drive thru em pacientes que apresentaram algum sintoma

A Agência Fluvial de Imperatriz foi convidada pelo Consórcio 
Estreito Energia e pela Colônia de Pescadores Z-35 para 
participar da entrega de 500 máscaras e 120 coletes salva-
vidas, na cidade de Estreito-MA

A Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque entregou 
cestas básicas para famílias de baixa renda inscritas 

em programas assistenciais da Prefeitura Municipal do 
Oiapoque-AP
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O Comando do 7° Distrito Naval, por meio do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais Muralha Planalto/Covid-19, 
realizou desinfecção dos postos da Polícia Militar do 
Distrito Federal, no Setor Comercial Sul e no Parque da 
Cidade, em Brasília-DF

A Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus-BA 
realizou a desinfecção das instalações da Procuradoria 

Seccional Federal e da Procuradoria Seccional da Região

Uma equipe de 27 militares do Hospital Naval de 
Ladário participou de adestramento sobre paramentação 

e desparamentação, intubação orotraqueal e manejo de 
pacientes. A capacitação foi realizada pelo Centro de 
Medicina Operativa da Marinha, no auditório da Base 

Fluvial de Ladário-MS, com o objetivo de aperfeiçoar o 
atendimento da equipe de saúde no enfrentamento ao 

novo coronavírus

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção nas Varas do Tribunal 
Regional do Trabalho nas cidades de Goianinha-RN e 
Currais Novos-RN

Militares do Comando do 6º Distrito Naval realizaram a descontaminação da Escola Municipal 
Almirante Tamandaré, em Corumbá-MS
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A Capitania dos Portos e a Agência da Capitania dos Portos do Amapá participam da Operação “Verão 2020”. Na 
oportunidade, foram distribuídos panfletos educativos com orientações sobre a Covid-19

O Comando 8º Distrito Naval, em conjunto com o Exército 
Brasileiro, realizou a desinfecção preventiva de áreas de 
grande circulação no município de Sete Barras-SP

Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande 
realizaram desinfecção nas instalações do Comando do 5º 
Distrito Naval. A equipe habilitada orientou a tripulação no 
combate ao novo coronavírus

O Comando Conjunto Bahia realizou, no Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador-BA, a capacitação no 2º 

Estágio Básico de Defesa NBQR de militares das Forças 
Armadas; da Polícia e Bombeiros Militares da Bahia; e de 

agentes da Defesa e Guarda Civil Municipal

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito 
Naval realizou descontaminações preventivas nas 

capelas navais, em Belém-PA
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção em duas unidades da 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e no Hospital 
Municipal de Natal-RN

A Marinha, por meio do Comando Conjunto Leste, realizou uma Ação Cívico-Social na Paróquia Nossa Senhora da Guia, 
em Lins-RJ, como parte do combate ao coronavírus. Na ocasião, foram doados alimentos, agasalhos e máscaras. A ação 
contou também com corte de cabelo, a disponibilização de vacina contra a influenza e apresentação de músicos do Corpo 
de Fuzileiros Navais 

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou a descontaminação preventiva da 

Central do Cadastro Único, em Tapanã-PA, e da Agência 
da Receita Federal de Belém-PA

O Comando do 4º Distrito Naval e a Sociedade Amigos 
da Marinha - Seccional Pará doaram mais de 240 cestas 
básicas para o Abrigo Especial Calabriano e para as 
comunidades ribeirinhas de São Benedito e Rio Combu, 
em Belém-PA

O Serviço de Assistência Social da Marinha promoveu 
a primeira live para os idosos do Projeto Idade Madura, 

com temática julina. A iniciativa foi proposta após 
a suspensão dos encontros presenciais, devido a 

pandemia do novo coronavírus
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A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou a descontaminação preventiva dos 
Centro de Referência de Assistência Social de Icoaraci, 
Mosqueiro e Pedreira, em Belém-PA

O Comando do 4º Distrito Naval entregou cestas básicas ao Abrigo João Paulo II, em Marituba-PA. Os 
alimentos foram arrecadados por militares e a Sociedade Amigos da Marinha do Pará

O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do 
Norte doou 17 cestas básicas à instituição Centro de 

Valorização da Criança, localizada no bairro do 
Tapanã, em Belém-PA

A Capitania Fluvial de Porto Alegre e a Sociedade Amigos 
da Marinha de Porto Alegre entregaram cerca de 100 

peças de roupas e 20 pares de calçados à comunidade 
católica Nossa Senhora da Boa Viagem, situada na Ilha da 

Pintada, em Porto Alegre-RS

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, 
em parceria com a Associação dos Veteranos do Corpo 
de Fuzileiros Navais – Seccional Recife-PE, realizou a 
campanha “Marinha Solidária”. Na ocasião, foi doada uma 
tonelada de alimentos para 60 famílias de Recife-PE


