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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 30 de dezembro de 2021. 
 

 

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

informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) realizará a Operação “Ano Novo 

2021-2022”, para garantir a segurança do “Réveillon” no mar, com ênfase nos dias 31 de dezembro 

de 2021 e 1º de janeiro de 2022, quando procederá à fiscalização e à orientação do tráfego 

aquaviário nas águas interiores da Baía de Guanabara e adjacências, com destaque para as praias de 

Copacabana e Flamengo, a fim de contribuir para a segurança da navegação, a salvaguarda da vida 

humana no mar e a prevenção da poluição ambiental, a partir de embarcações.  

 

Durante a Operação "Ano Novo 2021-2022", a CPRJ empregará, sob sua coordenação, cerca 

de 20 embarcações de pequeno e médio portes e 300 militares. A CPRJ estabeleceu, desde 

setembro, de forma planejada, um cronograma para a execução das vistorias das embarcações dos 

que desejam assistir à queima de fogos. Apenas as embarcações previamente vistoriadas e 

aprovadas poderão participar dos eventos no mar. As instruções estão na página da CPRJ 

(www.marinha.mil.br/cprj). 

 

Além das vistorias realizadas em embarcações de esporte e recreio e de transporte de 

passageiros, a CPRJ fiscaliza as condições de operação das balsas, dos rebocadores e das lanchas de 

apoio envolvidas nas festividades do “Réveillon”, a fim de garantir que atendam aos padrões de 

segurança da navegação exigido pela Autoridade Marítima brasileira. Além disso, a CPRJ 

estabelece e fiscaliza o correto posicionamento das balsas, coordena o movimento dos navios de 

cruzeiros que assistirão ao evento e fiscaliza as embarcações que assistirão aos espetáculos no mar.  

 

Os tripulantes e passageiros das embarcações civis poderão colaborar com a fiscalização, 

adotando as seguintes medidas: 

 

1. Verificar se a embarcação possui coletes salva-vidas para todos os passageiros e tripulantes 

e se estão posicionados em local de fácil acesso e em bom estado de conservação. Exija do 

tripulante que faça a demonstração de uso; 

 

2. Observar o estado geral da embarcação, quanto à conservação, limpeza e arrumação; 
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3. Verificar a lotação da embarcação e se a mesma está com excesso de passageiros. 

Embarcações de passageiros são obrigadas a afixar, em local visível, a sua lotação e o telefone da 

Capitania dos Portos na área. Na dúvida, não embarque e faça contato com a CPRJ, pelo telefone 

(21) 2104-5480; 

 

4. Verificar se a embarcação está homologada para a atividade a que se propõe (transporte de 

passageiros, por exemplo). Ressalta-se que a segurança de todos depende da atitude individual em 

observar, respeitar e exigir o cumprimento das normas de segurança e da postura respeitosa com 

relação aos demais navegantes. 

 

5. Em caso de Emergência, ligue para o número 185 (Emergências Marítimas). 

 

Ressalta-se que a responsabilidade da segurança dos tripulantes é do 

proprietário/Comandante/piloto da embarcação e este deve respeitar as normas de segurança da 

Autoridade Marítima. Vale destacar, ainda, que não são permitidas aproximação de nenhuma 

embarcação, prancha, ou qualquer outro meio náutico das balsas no dia da queima de fogos, sob 

pena de apreensão do material. 

 

Adicionalmente, no dia 30 de dezembro, a CPRJ realizará a inspeção final nas balsas que 

serão utilizadas na queima de fogos nas praias de Copacabana e Flamengo, dentro da Operação 

“Ano Novo 2021-2022”. 

 

No dia 31 de dezembro, equipes de Inspeção Naval da CPRJ, distribuídas na sede da CPRJ e 

nos diversos clubes e marinas (Marina da Glória, Iate Clube do Rio de Janeiro, Clube Naval 

Charitas, Clube de Regatas Guanabara e Iate Clube Icaraí), inspecionarão os barcos de turismo 

náutico e de esporte e recreio que irão para as áreas dos espetáculos, de forma a evitar a presença de 

embarcações que não possuam os requisitos de segurança exigidos pelas normas. Um dos 

mecanismos de controle se dará pela entrega de uma pulseira, atada ao pulso do Comandante da 

embarcação, que comprovará que a embarcação foi inspecionada previamente. 

 

Todos os cidadãos podem colaborar com a fiscalização, enviando informações para o 

WhatsApp (97299-8300), ou para o telefone do disque denúncia da CPRJ (2104-5480), a fim de 

permitir a identificação de irregularidades e sua decorrente apuração. “Navegue seguro: a nossa 

melhor escolha”. 

 

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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