MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

RETOMADA DAS PROVAS DE AMADORES

Barra Bonita-SP.
Em 24 de novembro de 2020.

A Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP) informa que, em consonância com as
flexibilizações em nível federal, estadual e municipais referentes à prevenção contra a COVID-19,
pretende retomar as provas para amadores.
Esclarece-se que as medidas de prevenção e higienização estabelecidas em Decretos Estadual
e/ou Municipais devem ser cumpridos, além dos seguintes protocolos específicos adotados pela
Marinha do Brasil:
- oferecer condições para higienização das mãos, em local de fácil acesso aos candidatos;
- determinar o uso de máscaras por todos os presentes no local;
- manter o local de realização da prova bem arejado;
- garantir distanciamento seguro;
- limpar regularmente com álcool 70% as superfícies e os equipamentos dos locais de prova;
- disponibilizar condições para higienização das solas dos calçados de todos no local; e
- previsão de locais alternativos, no caso de algum candidato apresentar temperatura anormal.
Para a realização de cada prova, a CFTP entrará em contato com o solicitante, a fim de
agendar vistoria para verificação das condições de realização. Caberá à entidade solicitante o
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transporte dos militares e despesas decorrentes, bem como apresentar os decretos e normas locais
em vigor que comprovem que o local está apto a receber os candidatos.
Durante a vistoria, os militares da CFTP coletarão os dados necessários, e a decisão final da
exequibilidade da prova será proferida após o regresso da equipe a esta Capitania. Tão logo haja
uma posição, a entidade solicitante será informada e a prova agendada.
Frisa-se que, em virtude do caráter atípico da situação pela qual o país passa e das novas
demandas atribuídas à CFTP, as provas podem ser marcadas em dias ou horários não usuais como,
por exemplo, dias úteis. Neste caso, a Capitania não agendará prova em tempo menor do que uma
semana após a verificação de exequibilidade, a fim de proporcionar tempo hábil à entidade
solicitante para organizar o evento, a menos que a própria entidade aceite realizar antes desse
intervalo. Outrossim, o número de candidatos também pode ser reduzido em função das
peculiaridades locais.
A prioridade para realização das provas seguirá o previamente agendado junto a esta
Capitania:
01 – Dutra Escola Náutica – Araçatuba
02 – Maré Alta Escola Náutica – Ribeirão Preto
03 – Prefeitura Municipal de Jardinópolis – Jardinópolis
04 – Mega Náutica – Bebedouro
05 – Náutica Mania – Franca
06 – Thabata Frias Patrezi – Piracicaba
07 – Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo – São José do Rio Preto
08 – Maré Alta Escola Náutica – Mogi Mirim
09 – Prefeitura de Cosmorama – Cosmorama
10 – Câmara Municipal de Mirassol – Mirassol
11 – Escola Náutica 34 – Avaré
12 – Praia Bar Mariana – Icém
13 – Escola Náutica Major – Cedral
14 – Prefeitura de Avaré – Avaré
15 – Keile Adriane Martins – Americana
16 – Escola Náutica NPM – Taquaritinga
17 – Maré Alta Unidade Rifaina – Rifaina
18 – Prefeitura Municipal de Ibirá – Ibirá
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19 – Prefeitura Municipal de Potirendaba – Potirendaba
20 – Marítima Escola Náutica – Sertãozinho
21 – Escola Náutica ECS – Bauru
22 – Bio Náutica e Náutica Amigos – Ourinhos/Andradina
Ressalta-se que, caso a entidade solicitante não atenda aos requisitos necessários, será
preterida pela próxima entidade da lista. Da mesma forma, a fim de proporcionar maior celeridade,
caso a entidade não esteja de acordo com a data da prova estabelecida pela CFTP, ela também
perderá a prioridade para a aplicação, sendo realocada para o fim da relação, e a CFTP efetuará
contato com a entidade seguinte, respeitando a ordem estabelecida na fila.
Relembra-se que essas medidas são de caráter experimental e provisório, podendo ser
revogadas a qualquer momento, por decisão desta Capitania.
Contato:
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná
Telefone: (14) 3604-1000
Email: cftp.secom@marinha.mil.br
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