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Marinha do Brasil reforça fiscalização de Carnaval no
Lago Corumbá IV 

Militares da CFB orientam usuários do lago

Nos dias 13 a 16 de fevereiro de 2021, a Capitania Fluvial de Brasília
(CFB) realizou fiscalização do tráfego aquaviário no Lago Corumbá IV,
em Goiás. As ações, em duas etapas, se deram, respectivamente, nas
proximidades de Alexânia e Abadiânia, em 13 e 14 de fevereiro, e no
município de Luziânia, em 15 e 16 de fevereiro.

Com o fim de salvaguardar a vida humana e garantir a segurança da
navegação  durante  o  carnaval,  os  inspetores  navais  instruíram  as
comunidades náuticas que frequentam o Corumbá IV acerca de algumas
das principais regras de segurança da navegação. Entre essas regras,
podem-se  destacar:  estar  em  dia  com  os  documentos  e  com  a
manutenção da embarcação; não aproximar a embarcação de banhistas
durante  a  singradura;  confiar  a  navegação  apenas  a  condutores
habilitados, incluída a de motos aquáticas; não conduzir após consumo
de  bebida  alcoólica;  manter  equipamentos  de  combate  a  incêndio
dentro  da  validade,  e  em  local  visível  e  de  fácil  acesso  dentro  da



embarcação; dispor de coletes salva-vidas homologados, em estado de
conservação adequado e em número compatível com a capacidade da
embarcação; respeitar a lotação máxima da embarcação, especificada
em sua documentação; não abastecer na presença de churrasqueiras
acesas;  ventilar  o  compartimento  do  motor  antes  de dar  partida,  e
mantê-lo sempre limpo e sem qualquer sorte de vazamento; armazenar
qualquer  material  inflamável  afastado de superfícies  quentes;  e,  por
fim, manter a fiação da embarcação em bom estado.

Militares da CFB em operação no Lago Corumbá IV.

A operação, que se iniciou em Alexânia e Abadiânia, continuou nos dias
15 e 16 de fevereiro, no mesmo lago, porém cerca de 30 quilômetros a
leste  — na  cidade  Luziânia,  onde  a  operação  foi  concluída.  O  Lago
Corumbá IV ocupa uma área de 173 km², e banha os municípios de
Alexânia, Abadiânia, Silvânia, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto,
Novo Gama e Corumbá de Goiás.


