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A Marinha do Brasil (MB) informa que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), como

Agente da Autoridade Marítima, fiscaliza e ordena, diariamente, o tráfego aquaviário nas águas

interiores e no litoral do Rio de Janeiro, a fim de garantir a segurança da navegação, a proteção da

vida humana no mar e a prevenção da poluição ambiental provocada por embarcações, conforme

previsto na Lei n° 9.537/97 (LESTA) e no seu regulamento, Decreto n° 2.596/1998 (RLESTA), que

estabelecem as atribuições e competências da Autoridade Marítima.

Na tarde deste sábado (4), a CPRJ recebeu uma denúncia acerca de um clandestino encontrado

na parte de cima do leme da embarcação FEDERAL TYNE, de bandeira Ilhas Marshall, a qual deu

entrada no Porto do Rio de Janeiro na última sexta-feira (3).

No que diz respeito ao ocorrido, a CPRJ informa que enviou uma equipe de Inspeção Naval ao

local para realizar o levantamento de informações relevantes, bem como contatou a Polícia Federal,

Órgão que procedeu a retirada do clandestino de bordo, e que é o responsável pelos trâmites legais

no que tange à situação de estrangeiros ilegais no País.

A CPRJ ressalta que o Grupo de Vistoria e Inspeções (GVI) realizará inspeção na referida

embarcação na próxima segunda-feira (6), e que a agência de navegação responsável pela

embarcação está prestando o apoio necessário no processo de repatriação do clandestino, junto à

Polícia Federal.
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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 fluviais, além de pedidos

de auxílio), (21) 2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros assuntos,

inclusive denúncias).

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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