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No dia 20 de abril, a Operação “COVID-19”, 
esforço conjunto das três Forças Armadas, 
coordenado pelo Ministério da Defesa, 
completou 30 dias. No período, foram 
realizadas atividades de apoio a órgãos  e 
à sociedade, com foco no combate ao novo 
coronavírus. Desde o dia 20 de março, 
integrantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica atuam na desinfecção de locais 
públicos, na repatriação de brasileiros, no 
transporte de insumos e materiais de saúde, 
na distribuição de alimentos, em ações 
de controle de segurança em fronteiras e 
embarcações, entre outras atividades.

Até o momento, foram mais de 29 mil 
militares envolvidos e utilizadas 816 

UM MÊS DE OPERAÇÃO “COVID-19”

viaturas, 102 embarcações e 27 aeronaves.
Para a execução das ações em todo o 

território nacional, foram instituídos dez 
comandos conjuntos e, desses, dois estão sob 
a responsabilidade da Marinha: da Bahia e do 
Rio Grande do Norte e Paraíba. A Força Naval 
atua firmada em dois pilares – Serenidade e 
Firmeza.

Dentre as prioridades da MB no combate 
à pandemia também está o atendimento  de 
saúde prestado à Família Naval.  Os trabalhos 
da Operação “Grande Muralha” – Força-Tarefa 
comandada pelo Diretor-Geral do Pessoal da 
Marinha – continuam e buscam ampliar a 
capacidade de resposta do Sistema de Saúde 
da Marinha à ameaça epidemiológica.

Foto: Pedro Vitorino
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AÇÕES RECENTES:

ATUAR COM 
SERENIDADE 

E 
FIRMEZA

MÁXIMA CAPACIDADE OPERATIVA

OPERAÇÃO ''COVID-19 '' 

OPERAÇÃO ''GRANDE MURALH A''

ATENDER E ORIENTAR 
A FAMÍLIA NAVAL

+
APOIAR ÓRGÃOS DE

SAÚDE E SEGURANÇA
 PÚBLICA EM COORDENAÇÃO 

COM O MINISTÉRIO DA DEFESA 

POSTURA DA FORÇA

Distribuição de kits de alimentação 
a famílias de alunos atendidos pelo 
Programa Forças no Esporte.

Realização de adestramentos para 
ações de desinfecção.

Confecção de máscaras para utilização 
no combate ao novo coronavírus.

Promoção de campanhas para 
arrecadação de alimentos.

Descontaminação de organizações 
militares, órgãos públicos, locais de 
grande circulação e hospitais.

Distribuição de panfletos educativos 
sobre ações de prevenção ao novo 
coronavírus.

Manutenção de respiradores pulmo-
nares pelo Centro de Manutenção de 
Sistemas da Marinha.

Inspeções navais e campanhas 
de conscientização sobre o novo 
coronavírus.

Logística de distribuição de materiais 
e suprimentos pelo Sistema de 
Abastecimento da Marinha.

Campanhas de doação de sangue.
Realização de estágios de capacitação 
em Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica.
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A Capitania dos Portos do Paraná qualificou, em 
abril, militares e integrantes da Força de Segurança 

para combater a proliferação do novo coronavírus

O Sistema de Abastecimento da Marinha conta também 
com o Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 
e com o Centro de Intendência da Marinha em Parada 
de Lucas. Essas organizações militares vêm atuando 
na fabricação de itens para apoiar os profissionais 
engajados no combate à pandemia de Covid-19, como 
máscaras cirúrgicas e face shield

A Capitania Fluvial de Santarém-PA participou de 
campanha de doação de sangue, no dia 20 de abril

O Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha 
(CMS) recebeu, do Hospital Naval Marcílio Dias, 
cinco respiradores pulmonares para reparo, a fim 
de aumentar a capacidade operativa no combate 
à Covid-19. No dia 20 de abril, o primeiro aparelho 
consertado foi devolvido. Além disso, o CMS produz a 
base das máscaras que estão sendo confeccionadas 
pelo Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais

A Capitania dos Portos de Sergipe entregou, em 
16 de abril, kits de alimentação para as crianças 

atendidas no Programa Forças no Esporte
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O Comando Conjunto da Bahia realizou descontaminação 
do Terminal Marítimo de Vera Cruz, no dia 18 de abril

O Comando do 9º Distrito Naval realizou 
descontaminação do Hospital e Pronto Socorro João 
Lúcio, em Manaus-AM, no dia 17 de abril

O Depósito de Material de Saúde da Marinha no Rio de 
Janeiro intensifica fluxo operacional para atendimento 
à Operação “Grande Muralha”

Desde o ínicio da pandemia, o Depósito de Suprimentos 
de Intendência do Rio de Janeiro já distribuiu cerca de 
160 toneladas de alimentos às organizações militares  

que prestam assistência médico-hospitar

Estações do VLT no Centro do Rio de Janeiro-RJ 
passaram por desinfecção no dia 16 de abril
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A Marinha do Brasil realizou desinfecção no Terminal de 
Passageiros de Mar Grande, na Bahia, no dia 18 de abril

Militares do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais, 
após concluírem o Estágio Básico de Descontaminação 
Biológica, realizaram a limpeza e desinfecção preventiva 
de navios no dia 18 de abril

No dia 22 de abril, o Comando da Força Aeronaval e 
prefeituras da região promoveram adestramento de 
desinfecção em combate ao coronavírus

O Comando da Força de Submarinos promoveu, nos 
últimos dias, a desinfecção do Submarino ”Tupi”, 

do Grupamento de Mergulhadores de Combate e do 
Condomínio Netuno

O Comando do 3º Distrito Naval, em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio 
Grande do Norte, está realizando oficinas de costura 

para a produção de máscaras de tecido
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais realizou, no dia 20 de abril, uma campanha de 
arrecadação de alimentos não-perecíveis, totalizando cerca de uma tonelada e meia de insumos

Profissionais de saúde do Hospital Naval Marcílio Dias 
prestam atendimento à Família Naval

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba 
realizou, no dia 17 de abril, a desinfecção da Estação 

Ferroviária de Natal-RN

A Capitania dos Portos de Alagoas intensificou, nos 
últimas dias, as ações de inspeção naval em São Miguel 
dos Milagres-AL e Barra de Santo Antônio-AL

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou inspeção 
naval e conscientização em Marechal Deodoro-AL, no 
dia 18 de abril
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No dia 17 de abril, 21 militares da Equipe de Resposta 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Rio 
de Janeiro realizaram ações de descontaminação 
preventiva na Coordenadoria-Geral do Programa de 
Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear

No dia 17 de abril, o Comando do 7º Distrito Naval, por 
intermédio da Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins, 
iniciou a entrega de 210 kits de alimentação a famílias 
de crianças e adolescentes participantes do Programa 
Forças no Esporte, em Palmas-TO

No dia 22 de abril, três caminhões do Comando do 
6º Distrito Naval deslocaram-se com 230 cestas 

básicas, cobertores e kits de merenda escolar para 
famílias ribeirinhas

O Comando do 5º Distrito Naval apoiou, no dia 18 de 
abril, o Centro de Convívio Meninos do Mar, com a 
distribuição de 140 cestas básicas para alunos em 

situação de vulnerabilidade social na cidade de Rio 
Grande e São José do Norte


