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MARINHA SEGUE ATUANDO NO COMBATE À COVID-19
A Marinha do Brasil (MB), desde o início da
pandemia do novo coronavírus, realiza ações
assertivas e atua em prol da Família Naval e
da sociedade, empregando meios, pessoal e
buscando preservar a sua máxima capacidade
operativa.
Em fevereiro, foi ativada a Operação
“Grande Muralha”: Força-Tarefa comandada
pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha,
que utiliza todos os recursos disponíveis
para o enfrentamento dos efeitos da doença.
Em março, coordenada pelo Ministério da
Defesa, foi ativada a Operação “Covid-19”,
que integra a MB, o Exército Brasileiro e a
Força Aérea Brasileira. A Operação conta
com dez comandos conjuntos em todo o
território nacional – desses, dois estão sob a
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responsabilidade da Marinha: o da Bahia; e o
do Rio Grande do Norte e Paraíba.
Até o momento, foram envolvidos
na Operação “Covid-19” mais de 34 mil
militares das três Forças, 1.802 viaturas, 102
embarcações e 71 aeronaves.
Dentre as ações realizadas pela Marinha,
nas duas Operações, estão: a desinfecção e
descontaminação de organizações militares
e locais de grande circulação; a utilização de
meios navais e de fuzileiros navais; o emprego
de militares especializados em Defesa Nuclear,
Biológica, Química e Radiológica; a realização
de cursos de capacitação; a produção de
máscaras; a distribuição de alimentos; doação
de sangue; inspeções navais e campanhas de
conscientização; entre outras.

AçÓes realizadas pela MARINHA do Brasil

Campanhas de doação de sangue
PB, PR
Distribuição de alimentos à população
AP, RJ
Inspeções navais e campanhas de conscientização sobre prevenção à Covid-19
AL, AM, CE, MG, PA, PI, PR, RN, SP
Distribuição de kits de alimentação para alunos atendidos pelo Profesp
AM, ES, PA, RN, RS
Ações de desinfecção e descontaminação
AM, BA, PA, PB, RJ, RN, RS, SP
Atendimento à saúde
RJ, RN
Capacitações Operacionais e em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
BA, RJ
Atividades de Assistência Social
AM, RJ
Fabricação de máscaras, utensílios médicos e produtos de desinfecção
RJ
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A Capitania dos Portos do Paraná realizou fiscalização do tráfego
aquaviário e medidas de conscientização, no combate à Covid-19,
no Rio Itararé e nos municípios de Carlópolis e Ribeirão Claro, no
Paraná

A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e
Radiológica (NBQR), do Comando do 4º Distrito Naval,
realizou a descontaminação de prédios de órgãos públicos,
em Belém-PA

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 do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal -RN

Militares do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
participaram da segunda ação de doação para o banco de
sangue do Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro-RJ

A Equipe de Defesa NBQR do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Salvador conduziu a capacitação de 20 agentes da
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização
do Estado da Bahia

O Navio-Patrulha Fluvial “Amapá”, subordinado ao Comando
da Flotilha do Amazonas, realizou a inspeção naval e ação de
prevenção no combate ao novo coronavírus, no Rio Japurá-AM
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O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou
a desinfecção de prédios da Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte

A Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca realizou,
na cidade de Porto do Mangue-RN, ações de conscientização
sobre o novo coronavírus

A Capitania dos Portos do Amapá, em parceria com a
Sociedade Amigos da Marinha, doou aproximadamente uma
tonelada de alimentos ao Orfanato - Casa da Hospitalidade, em
Santana-AP, e à Associação de Mulheres Ribeirinhas Vítimas
de Escalpelamento da Amazônia, em Macapá-AP

A Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca
intensificou as ações de inspeção naval e de combate ao novo
coronavírus, no Rio Apodi-Açu-RN

A Capitania Fluvial de Santarém realizou, por meio das
equipes embarcadas na Agência Ensino Flutuante “Ajuri III” e
na Embarcação de Casco Semirrígido “Aramanaí”, atividades
de prevenção à Covid-19, nas cidades de Óbidos e Oriximiná,
no Pará

A Capitania dos Portos do Piauí, o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade, a Polícia Militar, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária e funcionários da
Prefeitura de Ilha Grande trabalharam na conscientização de
ribeirinhos da área do Delta do Parnaíba-PI
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O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste
realizou a desinfecção de cinco navios subordinados, como
parte da Operação “Grande Muralha”, em Natal-RN

Como parte das atividades da Operação “Verde Brasil II”, o
Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins”, subordinado
ao Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, realizou
campanhas de conscientização na área do município de
Almeirim-PA

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou
desinfecção do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, em
Natal-RN
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A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná realizou orientações
sobre prevenção e combate à pandemia, no Centro-Oeste
Paulista

Militares da Capitania dos Portos da Paraíba participaram de
sete campanhas de doação de sangue, em João Pessoa-PB

Militares da Equipe de Resposta NBQR do 2º Batalhão de
Operações Ribeirinhas desinfectaram a Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Pará, a Alfândega do Porto de
Belém e o Batalhão de Polícia Penitenciária da Polícia Militar
do Estado do Pará

A Capitania dos Portos do Paraná realizou a segunda
campanha de doação de sangue para a Unidade de Coleta e
Transfusão de Paranaguá e para o Centro de Hematologia e
Hemoterapia do Paraná

A Capitania dos Portos de Macaé, em ação conjunta com o
115º Grupo de Escoteiros do Mar Macahé, realizou a entrega
de kits de alimentação e higiene a familiares dos Escoteiros,
em Macaé-RJ

A Equipe de Resposta NBQR do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas realizou a descontaminação das instalações
internas da Fundação Hospitalar de Hematologia e
Hemoterapia do Amazonas

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba
realizou a desinfecção do Tribunal de Contas do Estado do
Rio Grande do Norte

A Equipe de Resposta de Defesa NBQR do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Salvador realizou a desinfecção preventiva
nas instalações do Navio Patrulha “Grajaú”, subordinado
ao Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, durante sua
atracação na Base Naval de Aratu, em Salvador-BA

O Núcleo de Atendimento ao Idoso na Marinha intensificou
esforços para garantir o atendimento dos pacientes durante
a Covid-19. Ao longo desse período, foram realizados mais
de 4 mil acompanhamentos aos usuários do programa, por
meio de teleorientação, com objetivo de monitorar o estado
de saúde e orientar os idosos com relação aos cuidados
necessários para o enfrentamento do distanciamento social
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A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou
as ações de combate ao novo coronavírus nas localidades de
Barra do Rio, Galinhos, Sibaúma, Barra do Cunhaú e Pipa, no
Rio Grande do Norte

A Base Naval do Rio de Janeiro iniciou um projeto de
fabricação de suportes para soro com a finalidade de suprir
a demanda, provendo um equipamento funcional e de baixo
custo para uso emergencial nas Unidades de Saúde da
Marinha do Brasil

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou
a desinfecção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Urbanismo de Natal-RN. Foram empregados militares
habilitados para a descontaminação de ambientes, material e
pessoal, do Comando do 3º Distrito Naval

O Comando Conjunto Leste auxiliou o Programa “Mesa Brasil
SESC”. Militares do Grupamento Operativo de Fuzileiros
Navais realizaram a entrega de kits com alimentos não
perecíveis, arrecadados pelo SESC Madureira, na Zona Norte
do Rio de Janeiro-RJ

A Capitania dos Portos de Alagoas realizou ações de
enfrentamento ao novo coronavírus nas cidades de Maceió,
Marechal Deodoro e Barra de São Miguel, no litoral Sul de
Alagoas

Militares da Equipe de Resposta de Defesa NBQR do
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador realizaram
a desinfecção preventiva nas instalações do prédio da
Procuradoria da Justiça Militar em Salvador-BA
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A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia-RJ realizou a
desinfecção das instalações do Núcleo de Formação de
Reservistas Navais

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar finalizou a
entrega de kits de alimentação aos alunos do Profesp, que
pertencem às escolas municipais e estaduais da Região
Metropolitana de Belém-PA

A Equipe de Resposta NBQR do 2° Batalhão de Operações
Ribeirinhas realizou a descontaminação preventiva na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, na Alfândega da Receita Federal
e na Companhia Independente de Polícia Turística da Polícia
Militar do Estado do Pará

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba realizou a
desinfecção da Procuradoria da República na Paraíba. Foram
empregados militares habilitados para a descontaminação de
ambientes, material e pessoal, do Comando do 3º Distrito Naval

A Equipe de Resposta Defesa NBQR realizou a descontaminação
preventiva nos refeitórios da Estação Naval do Rio Negro, em
Manaus-AM

O Comando do 8º Distrito Naval coordenou, juntamente com
o Exército Brasileiro, a desinfecção preventiva em instalações
públicas nos municípios de El Dorado e Registro, em São Paulo
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A Estação Radiogoniométrica da Marinha no Rio Grande-RS
passou por ação preventiva de rotina com intuito de reduzir ainda
mais o risco de propagação de infecções da Covid-19

Com o intuito de contribuir para a redução da ansiedade, em
decorrência do isolamento, o Núcleo de Assistência Social do
Comando do 9º Distrito Naval realizou atividade socioeducativa,
por videoconferência, sobre alimentação aliada à redução da
ansiedade, em Manaus-AM

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande-RS realizou
a entrega de cem kits de alimentação aos familiares dos
participantes do Profesp
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O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do
Noroeste realizou a entrega de 75 kits de alimentação aos
familiares das crianças e jovens participantes do Profesp,
em Manaus-AM

O Comando da Força Aeronaval adaptou-se ao novo cenário
de atendimento durante a pandemia da Covid-19. O Núcleo
de Assistência Social estabeleceu novos processos para o
acompanhamento dos usuários do Programa de Atendimento
Especial de forma remota

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar instalou três
estações de descontaminação nas entradas de acesso da
organização militar, com objetivo de evitar a proliferação do
novo coronavírus no local, no Pará

A Capitania dos Portos da Paraíba realizou a desinfecção do prédio do Ensino Profissional
Marítimo, em Cabedelo-PB, como parte da Operação “Grande Muralha”

O Hospital Naval de Natal prontificou dois novos leitos de
terapia intensiva com suporte ventilatório para militares,
servidores civis, dependentes e pensionistas da área
do Comando do 3º Distrito Naval, aumentando, assim, a
capacidade de atendimento dos pacientes diagnosticados
com Covid-19

A Base Naval de Natal realizou ações de desinfecção e
conscientização na Vila Naval de Oficiais de Natal-RN

A Delegacia Fluvial de Furnas realizou ações de combate
ao novo coronavírus aos tripulantes e passageiros das
embarcações, em Minas Gerais

O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou a entrega
de 200 kits alimentação para famílias de crianças atendidas
pelo Profesp, em Manaus-AM
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A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte intensificou as ações de inspeção naval e conscientização no combate ao
novo coronavírus nos açudes Gargalheiras, Itans, Pataxó, Boqueirão e Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio Grande
do Norte

A Equipe de Defesa NBQR, do Comando do 9° Distrito Naval,
realizou a descontaminação do Hospital de Aeronáutica de
Manaus-AM

A Base Naval de Val de Cães promoveu a entrega de 144
cestas básicas aos beneficiados do Profesp, que pertencem
a escolas municipais e estaduais da região metropolitana de
Belém-PA
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A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo realizou,
sob orientação dos Ministérios da Defesa e da Cidadania,
nova entrega de kits alimentação às famílias de crianças
beneficiadas pelo Profesp, no Espírito Santo

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo realizou
o 4º Estágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação
contra a Proliferação da Covid-19, no Rio de Janeiro-RJ

A Capitania dos Portos do Ceará intensificou as ações de conscientização sobre o
coronavírus, nas praias e lagoas das cidades de Fortaleza, Aquiraz e Caucaia, no Ceará

Com o objetivo de amparar e motivar a Família Naval diante
do enfrentamento da Covid-19, o Serviço de Assistência
Religiosa da Marinha realiza, diariamente, a transmissão,
pela página da internet e intranet da Marinha do Brasil,
mensagens espirituais, motivacionais e de aconselhamento
para a superação do distanciamento social

O Instituto de Pesquisas da Marinha, subordinado ao Centro
Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro, realizou a entrega
de 45 bombonas de cinco litros de solução sanitizante
para o Centro de Pesquisas e Caracterização de Petróleo
e Combustíveis do Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação e Pesquisa de Engenharia, no Rio de Janeiro-RJ

O Comando da Força de Superfície, por meio da Unidade
de Descontaminação Volante da Esquadra, tem realizado a
descontaminação e higienização dos meios navais

O Comando Conjunto Leste realizou capacitação e
desinfecção na Unidade Socioeducativa da Secretaria
de Educação do Estado do Rio de Janeiro, na Ilha do
Governador-RJ
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