Navegação segura em moto aquática: o respeito às normas pode salvar vidas
Acidentes são sempre acontecimentos temidos e indesejáveis. Especialmente
agora, num momento em que todas as atenções se voltam para a lotação dos leitos
hospitalares devido aos efeitos do novo coronavírus, a ocorrência de acidentes se torna
algo ainda mais preocupante.
Nesse contexto, atenta às novas demandas sociais, a Marinha do Brasil,
vem se empenhando em divulgar a importância do rigoroso cumprimento das Normas da
Autoridade Marítima Brasileira (NORMAM) para a prática de uma navegação segura,
sobretudo em relação ao manuseio de motos aquáticas, embarcação mais popularmente
utilizada nas atividades de esporte e recreio.
A Diretoria de Portos e Costas (DPC), organização militar da Marinha que tem a
segurança da navegação como um dos pilares de sua missão, realizou levantamento das
irregularidades mais comuns relacionadas a acidentes envolvendo motos aquáticas: o não
uso de coletes salva-vidas, o uso indevido de bebidas alcoólicas a bordo, e a falta de
documentos obrigatórios estão entre os principais problemas encontrados.
Em outras palavras, a constatação é tão triste quanto simples: a maior parte dos
acidentes com motos aquáticas é causada por negligência do condutor, isto é, por
desrespeito a regras básicas de segurança da navegação.
O estudo realizado trouxe uma conclusão importante, que não poderia ficar
apenas no papel. A partir dele, foi possível a criação de um material informativo específico
para a comunidade marítima, com as principais orientações para a prática de uma
navegação segura, mirando, assim, nos principais problemas levantados pela Diretoria.
Conheça aqui algumas orientaçãos simples e práticas, capazes de evitar inúmeros
acidentes e salvar muitas vidas:
1) O uso do colete salva-vidas é obrigatório.
2) O condutor deve ter a chave de segurança presa ao colete ou ao pulso.
3) Não beba, se for conduzir uma moto aquática.
4) Navegue sempre dentro do limite de velocidade.
5) Mantenha uma distância segura de banhistas e outras embarcações.
6) Durante o passeio, esteja com sua atenção totalmente voltada para uma condução
segura.
7) Antes de sair para passear com a sua moto aquática, leia atentamente o seu manual.
8) Carregue sua carteira de motonauta sempre com você, em um local seguro.

