
MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL

ASSESSORIA DE IMPRENSA

RELEASE

Marinha realiza Operação “Carnaval” para intensificar atividades de fiscalização do tráfego
aquaviário

Militares vão verificar condições de embarcações, além de doar coletes salva-vidas e instalar coberturas de eixo

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) vai realizar, entre os dias 20 de fevereiro a  1º de
março, a Operação “Carnaval” nos municípios de Abaetetuba, Moju, Vigia, São Caetano de Odivelas, Bragança,
Cametá,  Marabá,  São  João  do  Araguaia,  Tucurui,  Breves,  Gurupá,  Vitoria  do  Xingu, Marudá,  Curuçá e
Salinópolis, no estado do Pará, para intensificar as atividades de fiscalização do tráfego aquaviário. A ação tem
por  objetivo assegurar  a  salvaguarda  da  vida  humana  no  mar,  rios  e  lagos,  a  segurança  da  navegação e  a
prevenção da poluição hídrica oriunda de embarcações. Equipes da CPAOR também vão estar concentradas no
Terminal Hidroviário e na orla de Belém-PA. 

Além  de  fiscalizações  e  orientações,  vão  ser  doados  coletes  salva-vidas  e  instaladas,  gratuitamente,
coberturas  de  eixo  –  instalação  de  placas  de  ferro  que  minimizam os  riscos  de  acidentes  com  vítimas  de
escalpelamento. Ainda vai ocorrer inspeção nos pontos de embarques e desembarques de passageiros.

Ainda na Operação “Carnaval”, embarcações vão ser vistoriadas por equipes de inspetores navais a fim de
verificar as condições de segurança, o material de salvatagem, o acesso aos coletes salva-vidas por parte dos
passageiros, o excesso de lotação de passageiros e de carga, estivação, material de bordo e a habilitação dos
condutores de embarcações. Cerca de 60 militares das Organizações Militares subordinadas ao Comando do 4º
Distrito Naval vão ser empregados na missão, que contará com apoio de embarcações da CPAOR e  o  Navio
Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins”, do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte.

Ressalta-se que a CPAOR disponibiliza no site da instituição (www.marinha.mil.br/cpaor/) vídeos e spots de
orientações  para  proprietários  e  passageiros,  bem como sobre  a  prevenção  ao  escalpelamento,  em que  são
divulgadas informações úteis sobre segurança da navegação e salvaguarda da vida humana no mar/rios. Esta
iniciativa  visa  despertar  na  população  o  sentimento  de  agente  colaborador  da  Marinha,  cobrando  dos
comandantes e tripulações a demonstração de procedimentos básicos de segurança, contidas nos vídeos, bem
como as instruções para uso dos coletes salva-vidas antes de se iniciar a viagem.

A Marinha do Brasil ressalta a importância da população participar ativamente desse esforço de fiscalização,
informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e
vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, através do Disque Segurança da Navegação:
0800-280-720 ou pelo telefone (91) 99114-9187, via aplicativo instantâneo de mensagem.

Contato:

Assessoria de Comunicação Social da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental

Telefones: : (91) 99114-9175

Email: carolina.oliveira@marinha.mil.br
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