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Rio de Janeiro-RJ. 

Em 30 de junho de 2020. 

 

 

 

No dia 05 de dezembro de 2018, a Marinha do Brasil ativou, em Belo Horizonte, na Av. Raja 

Gabáglia, a Capitania Fluvial de Minas Gerais - CFMG. 

 

 A presença de três das principais bacias hidrográficas do Brasil, a grande quantidade de lagos, rios, 

represas e reservatórios existentes, a importância estratégica para o país, o grande potencial de 

turismo náutico, que coloca Minas Gerais como uma das maiores concentrações de embarcações de 

esporte e recreio, bem como a representatividade político-econômica que o Estado Mineiro tem 

perante a Federação, são fatores que justificam a implantação de uma Capitania dos Portos de 1ª 

Classe na Capital.  

 

Devido à crescente demanda e com o intuito de proporcionar uma atuação mais ampla e efetiva, 

trazendo benefícios para as comunidades náuticas da Capital e demais regiões do Estado, 

executando atividades inerentes à Segurança do Tráfego Aquaviário, à salvaguarda da vida humana, 

ao Ensino Profissional Marítimo e à Poluição Hídrica, bem como aquelas atinentes ao Serviço 

Militar e ao ingresso na Marinha através de concursos, a CFMG, em novembro de 2019, passou a 

ocupar o imóvel situado no bairro Belvedere, transferido para a Marinha devido à extinção da 

Escola de Administração Fazendária de Minas Gerais  (ESAF-MG). 
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A ocupação da nova sede possibilitou incrementar a eficiência dos serviços prestados à sociedade 

mineira, principalmente com relação aos registros de embarcações e habilitação de profissionais e 

amadores.  

 

Como parte disso, houve o desmembramento de algumas atividades e a unidade da Av. Raja 

Gabáglia passou a realizar, exclusivamente, atendimentos de saúde à família naval e de apoio aos 

veteranos e pensionistas.  

 

Cabe salientar, também, a importância social do Ensino Profissional Marítimo, pelo qual a Marinha 

do Brasil oferece cursos totalmente gratuitos, a fim de atingir principalmente os jovens de regiões 

carentes, formando, assim, cidadãos aptos a conduzir ou trabalhar em embarcações de carga e 

transporte de passageiros, suprindo alguns setores da economia com mão de obra qualificada, 

principalmente o do turismo, que se encontra em pleno crescimento. 

 

Nossos  endereços:  

Sede  Operativa:  

Avenida  Celso Porfírio  Machado,  1100, Belvedere,  Belo Horizonte.  

 

Atendimento  à  Família  Naval,  Veteranos  e  Pensionistas: 

Av. Raja  Gabáglia,  303, Cidade  Jardim,  Belo  Horizonte.  

 

Contatos: 

 Capitania  Fluvial  de  Minas  Gerais:  (31) 3567-0729  

Emergências  Marítimas  ou Fluviais:  185  

www.marinha.mil.br/cfmg cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br 
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