MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
NOTA OFICIAL
Rio de Janeiro-RJ.
Em 31 de janeiro de 2022.
A Marinha do Brasil (MB) informa que, em 25 de janeiro de 2022, a Delegacia Fluvial de
Pirapora (DelPirapora) recebeu a denúncia sobre o excesso de passageiros e de carga na Balsa
Maria da Cruz, a qual realiza a travessia entre as cidades Itacarambi-MG e Jaíba-MG. Tão logo a
DelPirapora tomou conhecimento do caso, encaminhou uma equipe de Inspeção Naval ao local para
realizar a fiscalização na referida embarcação.
A empresa responsável pela balsa foi notificada por ter realizado transporte com excesso de
passageiros, conforme preconizado pelo artigo 22 do Decreto nº 2.596/1998 que regulamenta a Lei
nº 9.537/1997, conhecida como a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA). Ressalta-se
que o controle de passageiros e de carga é de responsabilidade da empresa e do Comandante da
embarcação, os quais estão sujeitos às penalidades previstas no referido Decreto, tais como, multa e
a suspensão da habilitação do Comandante.
Ainda, a DelPirapora vem realizando ao longo do mês de janeiro a Operação Travessia
Segura, no âmbito da Operação Verão 2021/2022, sendo que, até a presente data, foram fiscalizadas
16 balsas de travessias, em 9 municípios do Norte de Minas Gerais. A MB reitera que atua,
diuturnamente, em prol da segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da
poluição causada por embarcações e suas plataformas de apoio no mar e nas águas interiores.
Cabe destacar que a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que
pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (38)
3741-3394 ou 3741-1855 (diretamente com a DelPirapora, para outros assuntos, inclusive
denúncias), além do e-mail dlpira.ouvidoria@marinha.mil.br.
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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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