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MARINHA COLABORA COM AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO
E DESCONTAMINAÇÃO POR TODO O PAÍS
A atuação dos militares da Marinha do
Brasil (MB) no enfrentamento à pandemia
causada pelo novo coronavírus colabora
na multiplicação do conhecimento sobre
o atual cenário do País. Por meio de
capacitações de agentes públicos, civis
e militares, realizadas por equipes de
resposta em defesa nuclear, biológica,
química e radiológica, a Força Naval vem
disseminando informações sobre práticas
sanitárias preventivas ao vírus. Além disso,
os militares da Marinha também realizam
campanhas de conscientização e orientam
a população quanto aos cuidados a serem
tomados.
Outras ações desempenhadas são:
doação de sangue, distribuição de alimentos,
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fabricação de máscaras, desinfecção de
ambientes, atendimento à saúde e atividades
de assistência social.
Simultaneamente, a MB participa de duas
grandes operações, a “Grande Muralha” - uma
Força-Tarefa comandada pelo Diretor-Geral
do Pessoal da Marinha, que busca ampliar
a capacidade de resposta do Sistema de
Saúde da Força à ameaça epidemiológica; e a
“Covid-19”, que é coordenada pelo Ministério
da Defesa, e conta com o apoio do Exército
e da Força Aérea Brasileira.
Desde o início da Operação “Covid-19”,
mais de 34 mil militares, 1.802 viaturas,
102 embarcações e 71 aeronaves foram
empregados nas ações de combate ao novo
coronavírus.
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O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques
Barbosa Junior, dirigiu-se à Tripulação, por meio de um vídeo,
mencionando o Plano de Atividades da MB, estabelecido com
o objetivo de orientar a progressão das ações e providências
a serem adotadas, a partir de balizas como flexibilidade,
transparência e unidade de comando e, sobretudo, a
manutenção da capacidade operacional e segurança
orgânica. Destacou, também, o acirrado trabalho de todos
os setores envolvidos na Operação “Grande Muralha”

Passados cerca de dois meses desde o início dos decretos de
emergência sanitária pela Covid-19, o Setor Marítimo Nacional
vem trabalhando em segmentos relacionados à Amazônia
Azul que não podem parar, exigindo desses profissionais um
esforço ainda maior

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) realizou
novas ações de combate à proliferação do novo coronavírus.
Desta vez, no município de Magé-RJ

O Comando Conjunto Oeste recebeu, em Campo Grande-MS,
a visita do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva,
para acompanhar as atividades da Operação “Covid-19”. Em
seguida, foi realizada a descontaminação do hospital de
campanha por militares do Grupamento Operativo de NBQR

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou
a doação de kits de alimentação para famílias beneficiadas
pelo Programa Forças no Esporte (Profesp), do núcleo da Base
Naval de Natal-RN

A Capitania Fluvial de Tabatinga, em parceria com as
Prefeituras dos Municípios de Tabatinga e Benjamin
Constant, no Amazonas, orientaram condutores de
embarcações de transporte de passageiros a se dirigirem
aos pontos de controle da vigilância sanitária, como medida
de enfrentamento e prevenção à Covid-19
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Militares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília,
subordinado ao Comando do 7º Distrito Naval, e integrante
do Comando Conjunto Planalto, realizaram a capacitação de
funcionários e a descontaminação do Hospital Regional da Asa
Norte, em Brasília-DF

A Capitania Fluvial de Brasília tem aproveitado as inspeções
navais que realiza para reforçar as orientações quanto à
prevenção ao novo coronavírus

Militares do Comando do 7º Distrito Naval, que integram o
Comando Conjunto Planalto, capacitaram agentes da Polícia
Legislativa para realizar procedimentos de descontaminação.
A instrução aconteceu no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Brasília-DF

A Capitania dos Portos da Bahia realizou a distribuição de
kits de alimentação e máscaras de tecido para famílias que
residem na Ilha de Maré, localizada na Baía de Todos-osSantos, em Salvador-BA

Militares voluntários da Capitania dos Portos do Maranhão
doaram sangue para o Centro e o Instituto de Hematologia
e Hemoterapia do Maranhão

Como parte da Operação “Grande Muralha”, o Hospital
Naval de Brasília desenvolveu o slogan “Você não está
sozinho”, no atendimento psicossocial diferenciado, aos
profissionais de saúde e pacientes no enfrentamento à
Covid-19
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O Comando da Força de Superfície, por meio de sua
Unidade de Descontaminação Volante da Esquadra,
realizou a higienização dos navios com um novo produto,
o descontaminante quaternário de amônio, que apresenta
diversas vantagens comparado ao hipoclorito ou
composto clorado

A Capitania dos Portos do Maranhão realizou inspeções
navais e atividades de conscientização nos municípios de
Raposa e São José de Ribamar

Um conjunto musical formado por alunos da Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco realizou apresentação
para a tripulação da Organização Militar, como parte da
Operação “Grande Muralha”
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A Capitania dos Portos do Piauí iniciou a distribuição de
cestas básicas para os alunos beneficiados pelo Profesp,
no estado. A ação ocorrerá até o mês de junho, quando
serão entregues duas toneladas de alimentos

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná promoveu uma campanha
de doação de sangue no Hemonúcleo Regional de Jaú-SP

A Escola de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, em
prol do Comando Conjunto Leste, realizou capacitação para
84 pessoas no Centro Integrado de Comando e Controle do
Estado do Rio de Janeiro

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba iniciou
a desinfecção da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, maior
unidade prisional do Rio Grande do Norte

Agência da Capitania dos Portos em Camocim realizou
campanha de doação voluntária de sangue em parceria com o
Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará

A Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do
Sul-SC concluiu o estágio de “Qualificação Técnica Especial
de Atuação Contra a Proliferação da Covid-19”, realizado no
modo de ensino a distância e pelos militares da Escola de
Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Centro
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo

O Núcleo de Assistência Social do Comando da Força
Aeronaval distribuiu 720 quilos de alimentos para instituições
carentes na Região dos Lagos-RJ. A arrecadação foi uma
cooperação dos militares das organizações do Complexo
Aeronaval para a campanha “Aviação Naval Solidária”

O Comando do 6º Distrito Naval, em apoio à Prefeitura
Municipal de Corumbá-MS, realizou atendimentos médicos
e odontológicos nas proximidades do Rio Paraguai e do Rio
Cuiabá-MT

O Navio-Auxiliar “Pará”, em ação conjunta com a Polícia
Federal, realizou inspeção e patrulha naval no interior do
estado do Pará, como parte da Operação “Verde Brasil II”.
Em proveito, realizou ações de conscientização ao combate
à Covid-19
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O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Defesa
NBQR, sob coordenação do Comando Conjunto Leste,
desinfectou o Hotel Solidário de Bonsucesso, no Rio de
Janeiro -RJ

A Estação Naval do Rio Grande realizou a segunda
entrega de kits de alimentação a beneficiados do Profesp,
em Rio Grande-RS

A Capitania dos Portos do Piauí realizou atividades de
inspeção naval e ações de conscientização de combate ao
novo coronavírus no Açude Caldeirão, em Piripiri-PI

O Hospital Naval de Recife-PE teve suas instalações
desinfectadas como parte da Operação “Grande Muralha”

O Hospital Naval de Recife vem concentrando esforços
para melhor atender à Família Naval na área do Comando
do 3º Distrito Naval. Foram prontificados sete novos leitos
na Unidade de Terapia Intensiva, elevando a capacidade de
atendimento dos pacientes diagnosticados com Covid-19

8

Para auxiliar na conscientização do combate à Covid-19, a
Capitania Fluvial de Porto Velho realiza ações voltadas à
prevenção e combate ao vírus, em Porto Velho-RO

Os militares da Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de
Operações Ribeirinhas descontaminou a Central de Triagem de
Abaetetuba-PA, unidade prisional para custodiar internos do
regime fechado

A Capitania dos Portos do Maranhão, em parceria com a
Sociedade Amigos da Marinha do Maranhão, doou cestas
básicas para a Casa Sonho de Criança da Divina Misericórdia
e Lar Irmã Mônica

A Capitania dos Portos de Alagoas intensificou as ações de
inspeção naval nas cidades de Marechal Deodoro e Barra de
São Miguel, no litoral Sul do estado de Alagoas

A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará prontificou
quatro novos leitos de internação no Hospital Geral do
Exército de Fortaleza, para uso da Família Naval

A Equipe de Resposta NBQR do Comando do 9º Distrito
Naval realizou a descontaminação preventiva da Fundação
de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, em
Manaus-AM

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações
Ribeirinhas descontaminou as instalações do 28° Grupamento
de Bombeiro Militar do Pará, no município de São Miguel do
Guamá-PA
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A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e
Radiológica do 2°Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou
a descontaminação preventiva do Batalhão de Polícia de
Guardas e do Batalhão de Polícia de Eventos, no Pará

No contexto da Operação “Verde Brasil II”, o Aviso
Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins” realizou inspeções
navais em rios do estado do Pará promovendo ações de
prevenção e combate à proliferação do novo coronavírus

A Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio intensificou as
ações de inspeção naval e a conscientização no combate ao
novo coronavírus, no Oeste paulista
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O Navio-Transporte Fluvial “Almirante Leverger” viajou com
destino à região do Alto Pantanal, em apoio à Prefeitura
Municipal de Corumbá-MS, para missão nas proximidades
do Rio Paraguai e do Rio Cuiabá-MT. Durante a ação, foram
distribuídas 220 cestas básicas e 220 cobertores

A Capitania dos Portos de Alagoas intensificou as orientações
às comunidades marítimas e fluviais sobre as ações de
enfrentamento ao novo coronavírus, em Santana do Ipanema-AL

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações
Ribeirinhas desenvolveu um protetor biológico tóraco-facial
com objetivo de proteger e evitar o contágio de equipes de
saúde. O equipamento foi projetado junto com especialistas
do Hospital Naval de Belém-PA

