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Marinha do Brasil realiza Operação "Corpus Christie" na Baía de Todos-os-Santos e no

Arquipélago de Cairu.

Na ação, dois eventos clandestinos a bordo de embarcações foram encerrados. 

Durante o período de 2 a 6 de junho, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da
Bahia (CPBA), realizou a Operação Corpus Christie, que intensificou as ações de fiscalização do
tráfego aquaviário  e  de  patrulhamento  na Baía  de Todos-os-Santos  (BTS) e  no arquipélago de
Cairu.

As  ações  foram  realizadas  com  a  participação  da Secretaria  de  Desenvolvimento  Urbano  do
Município  de  Salvador  (SEDUR)  e  da  Polícia  Militar  da  Bahia  (PMBA),  que  atuaram  na
fiscalização das embarcações com a finalidade de coibir a realização de eventos clandestinos em
embarcações e crimes ambientais. Em Cairu, a Prefeitura Municipal também atuou na fiscalização
do cumprimento dos decretos municipais e estaduais de combate à pandemia de COVID-19. 

Durante  a  ação  realizada  no  último  sábado  (05)  em Morro  de  São Paulo,  militares  da  CBPA
abordaram  uma  escuna  a  fim  de  verificar  a  documentação  da  embarcação,  a  habilitação  dos
condutores,  a  existência  e  o  estado de conservação do material  de salvatagem.  Na ocasião,  foi
atestado que a embarcação já estava apreendida por outras irregularidades cometidas anteriormente
e  que,  portanto,  não  poderia  exercer  sua  atividade.  O  responsável  foi  notificado  e  deverá
comparecer à CPBA a fim de prestar esclarecimentos e regularizar a situação. 

Em paralelo, os Agentes da Prefeitura Municipal de Cairu constataram que havia preparativos para
realização de uma  festa clandestina que aconteceria a bordo da escuna, com música ao vivo. O
evento foi encerrado e a embarcação foi multada por descumprimento dos decretos estaduais. 
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Já em Salvador, no domingo (06), militares da CPBA abordaram uma lancha que estava fundeada
nas proximidades da Prainha de Aratu. Na ocasião, Agentes da SEDUR e PMBA encerram uma
festa  que  acontecia  a  bordo da lancha,  cujos  participantes  estavam aglomerados,  descumprindo
normas impostas para o combate à pandemia de COVID-19, como o distanciamento social e o uso
de máscaras, além do consumo de bebidas alcoólicas. 

No  total  da  operação,  foram  abordadas  128  embarcações,  com  21  notificações  emitidas,  e
apreendidas 03 delas. Adicionalmente, foram realizados 16 testes de alcoolemia nos condutores de
embarcações. 

Contato:
Capitania dos Portos da Bahia
Telefones: (71) 99967-4715
Email: cpbacomsocmarinha@gmai  l  

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

www.marinha.mil.br

http://www.marinha.mil.br/
mailto:cpbacomsocmarinha@gmail
mailto:cpbacomsocmarinha@gmail

