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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 27 de dezembro de 2021. 

 

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

Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) realiza, diariamente, inspeções navais, em observância às 

competências da Autoridade Marítima, definidas na Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997, 

relacionadas diretamente à fiscalização de embarcações. 

 

No dia 17 de dezembro, a MB iniciou a Operação Verão 2021-2022, com o aumento das Ações 

de Fiscalização do Tráfego Aquaviário, como acontece todos os anos, entre dezembro e março. 

"Navegue Seguro: a sua melhor escolha” é o lema da Operação Verão deste ano, e será realizada até 

o dia 6 de março de 2022, principalmente nas áreas com maior fluxo de embarcações.  

 

No sul do Estado de Minas Gerais, as Ações estão sendo realizadas pela DelFurnas, com sede 

em São José da Barra. O objetivo principal é difundir as normas de segurança da navegação para 

reduzir, ao máximo, os riscos de acidentes nos rios, lagos e lagoas, garantindo a integridade física de 

tripulantes, passageiros e banhistas. 

  

Durante a Inspeção Naval são verificadas 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 são 

avaliados, entre outros: 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.  

 

Até o momento, foram abordadas 183 embarcações, resultando em 6 notificações e 2 

apreensões. 

 

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 (31) 

3567-0729 (diretamente com a CFMG para outros assuntos, inclusive denúncias). Também encontra-

se disponível o e-mail cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br ou (35) 3197-9890, (35) 99848-4348 e 

delfurnas.secom@marinha.mil.br (diretamente com a DelFurnas). 
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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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