
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA OFICIAL

Rio de Janeiro-RJ.
Em 24 de março de 2022.

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

Delegacia Fluvial de Pirapora (DelPirapora) vem realizando o processo de certificação da Balsa CV

-15-69-01, de propriedade da Prefeitura Municipal de Ibiaí.

Nesse caso, a Balsa foi submetida a uma vistoria naval, atividade técnico-administrativa,

periódica e agendada, na qual a embarcação passa por um processo de certificação, que garante o

cumprimento dos requisitos técnicos e de segurança previstos nas Normas da Autoridade Marítima

(NORMAM).

Esse processo teve início em 5 de outubro de 2021 e, desde então, constatou-se a existência de

diversas discrepâncias proibitivas à operação, além da necessidade de troca de uma grande

quantidade de chapas de aço deterioradas, localizadas no convés, inviabilizando a navegação segura

da embarcação.

Em 14 de fevereiro de 2022, foi realizada reunião com os responsáveis pela Balsa, que foram

orientados quanto às medidas a serem adotadas para que ela retorne à operação com a necessária

brevidade.
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Nesse sentido, foi agendada uma nova vistoria em 25 de março, onde será verificado o

cumprimento das principais exigências existentes, bem como deverá ser apresentado um

cronograma para a troca do chapeamento e formalizada uma solicitação para que a embarcação

obtenha autorização para operar, porém, com carga reduzida.

Atualmente, na área de jurisdição da DelPirapora, 10 balsas de travessia encontram-se fora de

operação, em decorrência de ações de vistoria naval e/ou inspeções navais, que consistem de

fiscalização aleatória e eventual do tráfego aquaviário.

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

ser feita pelos telefones 185 (emergências e pedidos de auxílio) e (38) 3741-3394 ou 3741-1855

(diretamente junto à DelPirapora, para outros assuntos, inclusive denúncias), além do e-mail

dlpira.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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