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O Navio-Patrulha “Macau”, subordinado ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou ações 
de conscientização sobre medidas de prevenção ao novo 
coronavírus, no âmbito da Operação “Covid-19”, conduzida 
pelo Ministério da Defesa

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou ações de 
inspeção naval e de prevenção ao novo coronavírus nas 
cidades de Roteiro-AL, Barra de São Miguel-AL e Marechal 
Deodoro-AL

A Equipe de Resposta Defesa NBQR do Comando 
do 9º Distrito Naval realizou ações preventivas de 

descontaminação no prédio da Fundação Nacional de 
Saúde, em Manaus-AM

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção das áreas internas da sede da Polícia 

Federal na Paraíba, localizada em João Pessoa-PB

O Navio-Patrulha “Graúna”, subordinado ao Comando 
do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou 
ações de conscientização sobre medidas de prevenção 

ao coronavírus, no âmbito da Operação “Covid-19”, 
conduzida pelo Ministério da Defesa

Em apoio às ações de combate à Covid-19, a Equipe de Resposta 
Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), do 
Comando do 9º Distrito Naval, realizou a descontaminação no 
prédio da Procuradoria-Geral da União, em Manaus-AM
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A Agência da Capitania dos Portos em Camocim 
intensificou as ações de inspeção naval nas praias, rios e 
lagoas nos municípios situados no litoral oeste cearense. 
Além disso, foram reforçadas as medidas de prevenção e 

enfrentamento ao novo coronavírus

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande-RS 
realizou a entrega de kits contendo uma cesta básica, um 

conjunto de máscaras, um conjunto de meias e um edredom 
para alunos do Centro de Convívio dos Meninos do Mar

A Capitania Fluvial de Tabatinga, subordinada ao Comando do 9° Distrito Naval, participou 
de ação conjunta de entrega de cestas básicas em comunidades indígenas na área do Alto 
Solimões, no Amazonas. A ação ocorreu em apoio à Fundação Nacional do Índio 

O Comando da Força Aeronaval promoveu uma ação de 
desinfecção nas instalações do Centro de Instrução e 
Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral 
Oliveira, em São Pedro da Aldeia-RJ, cumprindo o Plano de 
Retomada das Atividades da unidade de ensino

Em cumprimento aos protocolos de combate à Covid-19, o 
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, em 
Salvador-BA, criou a Equipe Volante de Desinfecção para 
realizar rotineiramente a limpeza e a desinfecção preventiva 
nas instalações e meios subordinados
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A Capitania dos Portos de Alagoas participou de campanha 
de doação de sangue com o propósito de aumentar os 

estoques do Hemocentro da Paraíba durante a pandemia

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas participou 
de operação conjunta com o Exército Brasileiro para 
descontaminar o trapiche municipal da região, na Ilha de 
Cotijuba-PA, bem como a unidade de saúde e a escola 
estadual da localidade

O Comando do 4° Distrito Naval (Com4°DN), por meio do Navio-Auxiliar “Pará”, realizou a doação de 
900 livros infantis do Projeto “Maré do Saber” para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alípio 
Garrido Caramês e Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ivo Mainardi, em Breves-PA. 
A ação foi criada pelo Com4°DN em parceria com a Sociedade Amigos da Marinha no Pará

O Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais realizou, em 
suas dependências, uma campanha de doação de sangue, 
com a finalidade de recompletar os estoques do Hospital 

Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro-RJ

Para apoiar a demanda de bolsas de sangue em Manaus-AM, 
o 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou uma ação em 
prol da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia 
do Amazonas 
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O Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, em Belém-PA, 
conhecido popularmente como “Mangueirão” foi descontaminado 
preventivamente por militares da Equipe de Resposta NBQR 
do Comando do 4º Distrito Naval, nucleada no 2° Batalhão de 
Operações Ribeirinhas

 Capitania dos Portos do Ceará realizou campanha 
de doação de sangue em parceria com o Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceará

O Navio Hidrográfico Balizador “Tenente Castelo”, 
subordinado ao Centro de Hidrografia e Navegação do 

Norte, como parte da Operação “Verde Brasil II”, realizou 
atividades de inspeção naval e orientações sobre a 

prevenção ao novo coronavírus, em Almeirim-PA
 

A Agência da Capitania dos Portos em Camocim-CE, em parceria com a Sociedade Amigos da 
Marinha de Camocim, promoveu a campanha “Marinha Solidária” e doou 500 cestas básicas 
para famílias em situação de vulnerabilidade social

A Capitania dos Portos de Pernambuco aplicou o exame 
de Capitão Amador e cumpriu os protocolos dos órgãos de 
saúde e vigilância sanitária relacionados ao novo coronavírus, 
como medição de temperatura, disponibilização de álcool 
em gel e distanciamento social
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina realizou 
a desinfecção dos Próprios Nacionais Residenciais de Oficiais, 
Suboficiais e Sargentos situados em Florianópolis-SC

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul realizou a entrega da 
doação de máscaras em colônias de pescadores do Rio Grande do 
Sul, e de máscaras e achocolatados na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Ramiz Galvão, em Rio Grande-RS

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, por 
intermédio do Núcleo de Assistência Social, realizou um 

“Arraiá Junino” para os integrantes do Programa Maturidade 
Saudável. O objetivo foi trazer ânimo à Família Naval diante 
dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus, 

sem descuidar das medidas de prevenção sanitária

O Comando Conjunto Norte, por meio do Navio-Auxiliar “Pará”, entregou 2.500 cestas básicas e 
cerca de 194 mil unidades de sabonetes, durante a segunda fase da Operação “Pão da Vida”, em 
apoio logístico ao Ministério da Mulher,  da Família e dos Direitos Humanos, em Breves-PA

O Centro de Hidrografia e Navegação do Norte doou cestas 
básicas para 30 famílias em situação de vulnerabilidade 
social, no bairro do Guamá, em Belém-PA


