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NOTA À IMPRENSA 

 

 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em 07 de janeiro de 2022. 
 

   A Marinha do Brasil, por intermédio da Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas), informa que, nos 

períodos de 24 a 25 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2021 a 1° de janeiro de 2022, foram 

realizadas ações de fiscalização do tráfego aquaviário nos lagos de Furnas e Peixoto, resultando em 

175 embarcações inspecionadas. 

   Dentre as embarcações fiscalizadas, duas apresentaram irregularidades, sendo uma apenas 

notificada, e a outra notificada e apreendida por não apresentar condições para navegar em segurança. 

Ressalta-se que, até a presente data, nenhum acidente ocorreu na área de jurisdição da DelFurnas. 

   Durante as fiscalizações, a DelFurnas verifica os seguintes aspectos: habilitação dos condutores; 

documentação da embarcação; material de salvatagem (coletes e boias); extintores de incêndio; luzes 

de navegação; capacidade de lotação; e o estado da embarcação. Além disso, são utilizados 

etilômetros, tendo em vista ser proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores de 

embarcações. 

   A Operação Verão 2021/2022, que ocorre desde o dia 17 de dezembro do ano passado, tem como 

objetivo reforçar a fiscalização já realizada diariamente pela Marinha, por meio de inspeções navais, 

com o objetivo de garantir a salvaguarda da vida humana nos rios e lagos, a segurança da navegação 

e a prevenção da poluição hídrica oriunda de embarcações. 

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

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas/fluviais 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  e 

delfurnas.faleconosco@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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