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NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 05 de outubro de 2021.

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

presença da Autoridade Marítima no Estado de Minas Gerais possui mais de 95 anos, quando, em

1926,  foi  criada,  no  norte  do  Estado,  a  então  Capitania  Fluvial  do  São Francisco  (CFSF)  em

Pirapora. O recente adensamento do tráfego aquaviário nos rios, lagoas e vias navegáveis do Estado

levou  à  ampliação  da  presença  da  Marinha  em  Minas  Gerais  com  a  ativação  de  duas  novas

organizações  militares  do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário:  a  Capitania  Fluvial  de

Minas Gerais (CFMG), com sede em Belo Horizonte, em 5 de dezembro de 2018, e a Delegacia

Fluvial de Furnas (DelFurnas), com sede em São José da Barra, em 23 de janeiro de 2020, tendo

sido  a  antiga  CFSF  reclassificada  e  denominada  Delegacia  Fluvial  de  Pirapora  (DelPirapora).

As áreas de atuação das unidades seguem um critério geográfico e, no caso da DelFurnas

abrange 163 municípios do Sudoeste do Estado, englobando os Lagos das Represas de Furnas,

Peixoto,  Funil  e  Estreito,  além de  grande  parte  do  curso  do  Rio  Grande  e  de  seus  principais

afluentes.

Dentre as atividades da DelFurnas estão as ações de fiscalização do tráfego aquaviário, por

meio de inspeções navais e vistorias realizadas nas embarcações e suas instalações de apoio; a

realização  de  cursos  do  Ensino  Profissional  Marítimo,  para  a  formação  e  capacitação  de

aquaviários; a aplicação de Exames para Habilitação de Amadores; o atendimento ao público, para

inscrição e registro de embarcações, além da coordenação das operações de Busca e Salvamento
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(Search and Rescue - SAR), e da condução de Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos

da Navegação.

Desde a sua ativação, já foram inspecionadas 5.035 embarcações, sendo 622 notificadas e

122  apreendidas  por  descumprimento  à  Lei  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  (Lei  n°

9.357/1997), ao seu Regulamento (Decreto n° 2.596/1998) e às Normas da Autoridade Marítima.

Neste  período,  ainda,  foram emitidos  1.796 Títulos  de  Inscrição  de  Embarcações  (TIE),  2.227

Carteiras  de  Habilitação  de Amadores  (CHA),  e  realizados nove cursos  do Ensino Profissional

Marítimo com a entrega de 230 Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) a novos aquaviários.

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

sociedade na região, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e

pedidos de auxílio) e (31) 3567-0729 (diretamente com a CFMG para outros assuntos, inclusive

denúncias). Também encontra-se disponível o e-mail cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br.

Contato:
Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval 

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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