
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN),

informa que a Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) tomou conhecimento,

na  tarde  de  hoje  (12),  de  que  um  balão  foi  interceptado  por  uma  embarcação,  nas

proximidades da praia de São Gonçalo, Paraty-RJ.

A AgParaty acionou imediatamente uma equipe de inspeção naval, que confirmou

que  o  balão  foi  recolhido  e  não  colocou  em  risco  a  segurança  da  navegação.

A MB  relembra  que  o  art.  42  da  Lei  de  Crimes  Ambientais  (Lei  nº  9.605/98)

estabelece que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios

nas  florestas  e  demais  formas  de  vegetação,  em  áreas  urbanas  ou  qualquer  tipo  de

assentamento humano, pode levar a pessoa a ser condenada à pena de detenção, de um a três

anos, ou multa, ou ambas, cumulativamente. Além da pena, vale ressaltar que os crimes

ambientais são inafiançáveis.

A MB  disponibiliza  o  número  185  para  emergências  marítimas  e  a  AgParaty

disponibiliza o número (24) 3371-1583 e o email agparati.ouvidoria@marinha.mil.br para

atendimento de denúncias. A AgParaty incentiva a comunidade a participar do trabalho de

fiscalização,  fornecendo  fotos,  vídeos  e  o  número  de  inscrição  das  embarcações  que

estiverem incorrendo em alguma infração.



Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

Telefones:(21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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