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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 03 de setembro de 2021. 
 

  

 A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a 

Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) executará, como usualmente realiza, operações de 

fiscalização do tráfego aquaviário nos seis pólos de Inspeção Naval de sua área de jurisdição no 

período de 03 a 07 de setembro.  

O efetivo de militares, embarcações e viaturas da DelFurnas atuará nas cidades de Alfenas, 

Boa Esperança, Capitólio, Fama, Guapé, São João Batista do Glória e São José da Barra, no Lago 

de Furnas; Cássia e Delfinópolis, na Represa de Peixoto; Ibiraci e Claraval, na Represa do Estreito; 

e Ijaci, Perdões e Ribeirão Vermelho, na Represa do Funil, localidades de maior adensamento de 

embarcações.  

Durante a Inspeção Naval serão verificados embarcações e instalações de apoio nos aspectos 

relativos à segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção à poluição hídrica nas 

águas interiores, de acordo com a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário. Além disso, também 

serão avaliados a regularidade da documentação das embarcações e seus condutores, a quantidade e 

o estado de conservação do material de salvatagem, o respeito à lotação máxima das embarcações, e 

o respeito às regras de navegação. 

Os infratores serão notificados e, constatadas irregularidades, poderão ser lavrados Autos de 

Infração passíveis de apreensão da embarcação, multas e suspensão da habilitação dos condutores. 

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

que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e 
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(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: 
Seção 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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