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1) Como foi a atuação da Marinha no acidente dos Cânions, no começo do ano?

A Marinha do Brasil (MB) atuou diretamente na cena de ação, com uma equipe de 20 militares e 7

embarcações da Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG) e da Delegacia Fluvial de Furnas

(DelFurnas), em apoio às buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

(CBMMG), e com outros 10 militares na Marina “Clube Náutico”, em São João Batista do Glória,

onde foi instalado o Centro de Coordenação da Operação, em conjunto com representantes da

Polícia Militar, Polícia Civil, CBMMG e Instituto Médico Legal.

2) Qual é o trabalho da Marinha na região do Sul de Minas Gerais?

A Marinha, enquanto Agente da Autoridade Marítima, realiza diuturnamente Inspeções Navais e

vistorias, cumprindo e fazendo cumprir a legislação, os atos, as normas, os regulamentos e os

procedimentos, nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos fluvial e lacustre. Além disso, a

MB instaura e conduz Inquéritos Administrativos referentes aos Fatos e Acidentes de Navegação,

coordena as atividades de Busca e Salvamento e realiza cursos do Ensino Profissional Marítimo, a

fim de contribuir para a Salvaguarda da Vida Humana, a Segurança da Navegação e a prevenção à

poluição ambiental causada por embarcações, plataformas e suas instalações de apoio, nas águas

interiores em sua área de jurisdição. Essa área abrange a mesorregião do sul e sudoeste de Minas

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

http://www.marinha.mil.br/


Gerais, com 1.400 km² de área fluvial, sendo a maior extensão de água de Minas Gerais,

denominada “Mar de Minas”.

3) Como se encontra a navegação no Lago de Furnas?

A navegação no Lago de Furnas é fiscalizada, permanentemente, por equipes de Inspeção Naval,

que fazem cumprir todos os atos e normas que regulam o tráfego fluvial e lacustre. Alguns pontos

do lago de Furnas ainda estão interditados, provisoriamente, até que as autoridades competentes

garantam que não há riscos iminentes de acidentes.

4) Quais são as perspectivas da Marinha para o turismo na localidade? Como a segurança é

aliada ao turismo?

A Marinha, por meio da DelFurnas, contribui para fomentar a economia da região, em particular, o

turismo náutico mineiro, ao incrementar as atividades de fiscalização do transporte fluvial e

lacustre, uma vez que a diminuição do número de acidentes e a percepção de segurança por parte

dos turistas potencializam o desenvolvimento desta atividade econômica.

Contato:
Seção de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

Telefone: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

www.marinha.mil.br

mailto:assessoriaimprensa1dn@gmail.com
http://www.marinha.mil.br/

