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De acordo com o Plano Nacional de Imunização do Governo 
Federal, o Comando do 5º Distrito Naval apoiou a Secretaria 
de Município da Saúde, da Prefeitura do Rio Grande, na 
campanha de vacinação contra a Covid-19. Foram imunizados 
trabalhadores da área de limpeza urbana e do transporte 
coletivo da cidade, além de pessoas com 46 e 45 anos. As 
atividades ocorreram em um Centro Comunitário, no pátio de 
uma empresa de transporte coletivo e em dois shoppings do 
município.
Militares empregados: 40

No período de 1º a 15 de julho, 150 militares participaram 
de mais uma campanha de doação de sangue à Fundação 
de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia. A ação, 
que é voluntária, visa contribuir para elevar os estoques de 
bolsas de sangue, que se encontram em níveis críticos desde 
o início da pandemia, além de estimular a participação da 
sociedade civil.
Militares empregados: 150

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará doou alimentos 
para as famílias atendidas pelo Programa Forças no Esporte 
(Profesp), em Fortaleza (CE). A ação contou com militares na 
montagem e distribuição de kits de alimentos para as 400 
famílias beneficiadas pelo PROFESP, totalizando três toneladas 
de alimentos doadas. 
Militares empregados: 21

O Comando do 6º Distrito Naval, por meio do Grupamento 
Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica, realizou ações de descontaminação na 
Escola Municipal Almirante Tamandaré e na Santa 
Casa de Corumbá, nos dias 30 de junho e 1º de julho, 
respectivamente. As ações ocorreram visando à prevenção 
contra a propagação do novo coronavírus e à ampliação da 
proteção sanitária na escola e no hospital, que atendem à 
população dos municípios de Corumbá e Ladário (MS).
Militares empregados: 16
Meios empregados: 2
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A Equipe Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
do Comando do 4º Distrito Naval descontaminou, nos dias 8, 9 
e 11 de julho, unidades do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), nos bairros do Tapanã, da Terra Firme e do 
Jurunas, em Belém (PA). Durante a ação, foram priorizadas 
salas de recepção, administração e atendimento, refeitório e 
banheiros.
Militares empregados: 16

O Comando do 4º Distrito Naval desinfectou, nos dias 9 
e 11 de julho, a Central do Cadastro Único e o Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de 
Rua, em Belém (PA). As instituições atendem população 
em situação de rua e/ou baixa renda no Pará. As ações 
foram promovidas por Fuzileiros Navais, que atuam na 
prevenção da Covid-19. 
Militares empregados: 16

A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí descontaminou, nos dias 5 e 6 de julho, o Terminal de Ônibus, no bairro 
Cordeiros, e a Igreja Nossa Senhora da Paz, na Vila Operária, com o objetivo de combater a propagação do novo coronavírus.
Militares empregados: 4
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
descontaminou, em 4 de julho, Agências do Banco do 
Estado do Pará nos municípios de Benevides, Santa Bárbara 
e Mosqueiro (PA). A equipe priorizou as instalações dos 
prédios, como recepção, salão principal, caixas eletrônicos, 
guichês de autoatendimento e almoxarifados. 
Militares empregados: 16

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais com capacidade 
em Defesa NBQR realizou, nos dias 8 e 9 de julho, ações de 
desinfecção no Polo Social e na Unidade Gramacho, ambos 
da Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, 
Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, 
que conta com 90 funcionários e atende cerca de 1.600 alunos.  
A equipe descontaminou salas de aula e de professores, 
secretarias, diretorias, área de recepção e refeitório.
Militares empregados: 18

Em consonância com o Plano de Imunização do Governo 
Federal, o Comando do 6º Distrito Naval, por meio de suas 
organizações militares subordinadas, apoiou a vacinação  
contra a Covid-19, no período de 2 a 9 de julho, em Ladário 
(MS). A ação foi efetuada por cerca de 70 militares, em 
pontos de  vacinação instalados na Avenida 14 de Março e 
no Bairro Alta Floresta.
Militares empregados: 70

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica  
do Comando do 4º Distrito Naval descontaminou, nos dias 6 e 
7 de julho, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), 
no bairro da Pedreira e no distrito de Outeiro, em Belém (PA).
Militares empregados: 16


