MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
NOTA OFICIAL
Rio de Janeiro-RJ.
Em 18 de maio de 2022.
A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, reforça os
reiterados alertas que vêm sendo transmitidos acerca das condições meteorológicas adversas
previstas,

em

decorrência

da

TEMPESTADE

SUBTROPICAL

“YAKECAN”.

Espera-se a ocorrência, nas próximas 48h, de ventos muito fortes e mar muito grosso nas
áreas

marítimas

adjacentes

às

costas

das

regiões

Sul

e

Sudeste.

Nesse sentido, recomenda-se que todas as plataformas, terminais, clubes marítimos, colônias
de pesca, marinas, instalações de apoio marítimo e entidades da comunidade marítima em geral
reforcem as suas medidas de segurança e estejam em condições de acionar os seus respectivos
planos de contingência ou de emergência, a fim de mitigar-se as possibilidades de danos graves e
acidentes que afetem a Segurança do Tráfego Aquaviário, que possam causar Poluição Hídrica ou,
principalmente, ameaças à Salvaguarda da Vida Humana no Mar.
No que tange às embarcações, recomenda-se aos Comandantes dos navios de maior porte a
realização de uma criteriosa avaliação a respeito da necessidade de navegar nas áreas citadas
durante o período, bem como o reforço das condições de amarração e fundeio.
Para as embarcações de menor porte, para as quais a Autoridade Marítima recomenda, com
ênfase, a diretriz de não se fazerem ao mar no período, orienta-se buscar áreas bem abrigadas e,
também, reforçar suas condições de amarração e fundeio.
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
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pedidos de auxílio), (21) 2104-5480 e (21) 97299-8300 (diretamente com a CPRJ, para outros
assuntos, inclusive denúncias).
A segurança no mar é uma construção de toda a comunidade marítima.
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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