
 

MARINHA DO BRASIL 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

NOTA AO O GLOBO, em resposta à publicação, em 15/09/2015, “Jogos: pescadores criticam 

medidas de segurança que vão impedir exclusão marítima na Baía” por Antônio Werneck. 

Com relação à afirmação de que a implantação de “zonas de exclusão marítima no litoral 

do Rio durante os Jogos Olímpicos pegou de surpresa os pescadores que atuam no Estado”, a 

Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, esclarece que essas zonas de 

exclusão foram previamente divulgadas para os agentes da Comunidade Marítima Nacional e 

Internacional, e ativadas com sucesso para os Eventos-Teste de 2014 e 2015. 

A Marinha providenciou a confecção de cartazes e panfletos com as informações dos 

horários e locais de interdição da navegação. Esses cartazes foram distribuídos em várias 

Entidades Náuticas, Clubes Recreativos e Colônias de Pescadores, assim como foi realizada a 

divulgação pela equipe de Inspeção Naval da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) nas 

embarcações abordadas e nas Barcas S/A.  

Adicionalmente, os avisos de interdição da Baía de Guanabara foram divulgados no sítio da 

internet da CPRJ, bem como nos Avisos Rádios Náuticos publicados pelo Centro de Hidrografia 

da Marinha.  

Ainda como parte do planejamento operacional do Evento Teste, foram realizadas reuniões 

com o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos RIO2016, CCR Barcas, Praticagem, Comissão 

Nacional das Autoridades nos Portos - CONAPORTOS e Agências Marítimas. 

Como consequência, entende-se que o êxito obtido nos eventos-teste realizados no mar foi 

fruto do estreito relacionamento da Autoridade Marítima com a Comunidade Marítima, nacional e 

internacional, por meio do fortalecimento da cooperação entre os atores envolvidos, o que 

propiciou a segurança de todos. 

Por fim, o Comando do 1º Distrito Naval informa que os preparativos para 2016 estão 

sendo realizados com o firme propósito de que os eventos marítimos dos Jogos Olímpicos sejam 

realizados com segurança, a exemplo do ocorrido nos eventos-teste de 2014 e 2015. 


