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Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR) do Comando do 4º Distrito Naval 
realizaram descontaminação preventiva nas instalações do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social 
Manoel Pignatário, do Conselho Tutelar III e do Conselho 
Tutelar VI, em Belém-PA

O Comando do 4º Distrito Naval doou mais de 35 cestas 
básicas e fardos de arroz, feijão e macarrão ao Centro da 
3ª Idade, conhecido como Casa de Santo Antônio, no bairro 
do Guamá, em Belém-PA

Militares da Agência Fluvial de São Félix do Araguaia 
participaram da campanha de doação de sangue realizada 

pela Secretaria de Saúde de São Félix do Araguaia-MT

O Comando do 3º Distrito Naval realizou um encontro on-line 
com a finalidade de discutir a questão da saúde mental no 
contexto da pandemia do novo coronavírus, tendo como 
público a Família Naval de Natal-RN

O Navio-Patrulha “Guanabara” promoveu ações de 
enfrentamento à Covid-19 com entrega de panfletos 

informativos e distribuição de máscaras de proteção 
para a população ribeirinha, no rio Pará, no interior do 

estado paranaense

Militares do Centro de Intendência da Marinha em Salvador 
(CeIMSa) realizaram o transporte de cinco mil litros de 

álcool em gel 70% do complexo industrial do SENAI-
CIMATEC, em Camaçari-BA, até as instalações do CeIMSa. 
Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 

fizeram a escolta e segurança do material que será utilizado 
pelos militares do Comando Conjunto Bahia nas ações de 

apoio à população 
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Os navios do Comando da Flotilha do Amazonas, organização militar subordinada ao Comando do 9º Distrito Naval, 
prestaram apoio logístico à Fundação Nacional do Índio na estruturação de barreiras sanitárias para o controle do 
acesso às comunidades indígenas do Amazonas. A ação contou, também, com o emprego da Lancha de Operação 
Ribeirinha “Poraquê”, que monitorou e controlou as embarcações que adentraram ou saíram das terras indígenas

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção em cinco hospitais 

localizados em municípios do interior do 
Rio Grande do Norte

Em apoio à reposição dos estoques de sangue da 
Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia 

do Amazonas, cerca de 40 militares do Comando do 9º 
Distrito Naval participaram da campanha de doação de 

sangue, coordenada pela Policlínica Naval de Manaus-AM

A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou 
as ações de inspeção naval e de orientação sobre o 
combate à Covid-19 nas lagoas de Guaraíras e Bonfim, 
situadas no Litoral Sul do Estado do Rio Grande do Norte 

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha 
Planalto/Covid-19, integrado por militares do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília, realizou desinfecção 
nas áreas comuns do edifício-sede e área externa do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
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A Agência da Capitania dos Portos em Aracati-CE participou 
da campanha de coação de sangue realizada pelo Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Ceará

A Capitania dos Portos da Bahia realizou uma ação 
educativa e de responsabilidade social para 200 associados 

da Colônia de Pescadores e Aquicultores de Cabaceiras 
do Paraguaçu-BA. Na ocasião, foram doados coletes 

salva-vidas, duas toneladas de cestas básicas e prestadas 
orientações sobre as medidas de proteção no combate ao 

novo coronavírus

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção na Secretaria Municipal 

de Tributação de Natal-RN

O Comando do 8º Distrito Naval e unidades do Exército Brasileiro  realizaram a desinfecção preventiva na agência dos 
Correios, no Guarujá-SP

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba apoiou 
a distribuição de aproximadamente 200 toneladas de 
alimentos, materiais de higiene e limpeza para as famílias 
em situação de vulnerabilidade social em João Pessoa-PB
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O Aviso de Patrulha “Anequim”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, realizou a 
Operação “Couraça”, em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, na 
Baía de Sepetiba-RJ. O objetivo da ação foi prevenir e combater delitos transfronteiriços, além de orientar tripulantes e 
passageiros sobre as medidas de prevenção e propagação da Covid-19

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”, subordinado ao 
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, 

realizou ações de inspeção naval e conscientização sobre o 
novo coronavírus

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou ações de desinfecção em prédios públicos das 
áreas de saúde e de educação no município de Caiçara 

do Norte-RN

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou a desinfecção do Aeroporto Presidente João 
Suassuna, em Campina Grande-PB

O Comando do 5º Distrito Naval, por meio do Grupamento 
de Fuzileiros Navais do Rio Grande, iniciou a atuação em 
barreiras sanitárias que foram montadas na cidade de Rio 
Grande-RS, com o objetivo de conscientizar a população 
sobre o combate à Covid-19
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O Comando Conjunto Oeste, por meio do Comando do 6º Distrito Naval, realizou a descontaminação da Embrapa Pantanal, 
em Corumbá-MS

Militares da Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º 
Distrito Naval realizaram a descontaminação preventiva 
nas unidades do Conselho Tutelar, no bairro da Cremação 
e em Icoaraci, distrito de Belém-PA, a fim de evitar a 
proliferação do novo coronavírus

O Comando Conjunto do Nordeste coordenou a ação 
de desinfecção das instalações do Tribunal Regional 

do Trabalho em Aracaju-SE. A atividade contou com a 
participação da Capitania dos Portos de Sergipe, do 

Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju, 
do Exército Brasileiro e da Polícia Militar de Sergipe

Durante a Operação “Ágata”, a Capitania dos Portos 
do Amapá realizou inspeções navais e abordagens de 
conscientização sobre o combate ao novo coronavírus nos 
municípios de Macapá-AP, Santana-AP e Mazagão-AP

A Capitania Fluvial de Mato Grosso apoiou a Operação 
“Ribeirinho sem Covid”, em Cuiabá-MT. A ação foi 

realizada em duas frentes, sendo uma no rio Cuiabá e 
outra no Centro Cultural Antônio Lopes
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina  realizou a desinfecção das áreas de grande circulação da Organização 
Militar, reforçando as medidas de prevenção ao novo coronavírus

Como parte da Operação “Grande Muralha”, militares da 
Equipe de Resposta NBQR do Comando do 9º Distrito 
Naval promoveram a descontaminação preventiva da 

Escola de Formação de Reservistas Navais, localizada no 
1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus-AM

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
promoveu ações de desinfecção nas delegacias da Polícia 
Federal de Campina Grande e Patos, no interior paraibano

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal realizou ações 
de desinfecção nas Áreas Recreativas, Esportivas e Sociais 
Cobana e Atlântico, em Natal-RN

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 4º Distrito 
Naval realizou a descontaminação preventiva das unidades 

do Conselho Tutelar IV, V e VII, localizadas na região 
metropolitana de Belém-PA 


