
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

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

informa que a Delegacia Fluvial  de Furnas (DelFurnas),  Organização Militar da MB do

Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário, com sede em São José da Barra-MG, possui

163 municípios  no Sudoeste  do Estado de Minas  Gerais  em sua Área de Jurisdição,  e,

diariamente,  realiza  Inspeções  Navais,  a  fim  de  contribuir  para  a  salvaguarda  da  vida

humana, segurança da navegação e prevenção à poluição hídrica nas águas interiores da

região.

No dia 1º de agosto, sábado, uma embarcação de esporte e recreio foi abordada por

uma equipe de Inspeção Naval da DelFurnas no Lago de Furnas e, após ser verificado que

havia excesso de passageiros, apresentando risco à vida humana, o condutor foi notificado e

a embarcação foi apreendida.

Cabe  destacar  que  a  Marinha  incentiva  e  considera  importante  a  participação da

comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e

pedidos de auxílio) e (35) 3197-9890 (para outros assuntos, inclusive denúncias). Também

estão disponíveis o e-mail delfurnas.secom@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura",

que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.



Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

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

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

mailto:assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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