MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA

PRESS RELEASE

Capitania dos Portos da Bahia apresenta parcial da Operação Verão 2019/2020

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), está realizando
desde o dia 22 de dezembro, a Operação Verão. Neste período, cerca de trezentos militares atuam em
ações de Inspeção Naval na Baia de Todos os Santos, no Litoral Norte e Baixo Sul da Bahia, com
ênfase na segurança da navegação e na prevenção de acidentes com banhistas, atuando na orientação
e conscientização dos condutores e na fiscalização de embarcações e motos aquáticas, inclusive com
realização rotineira de testes de alcoolemia.

Durante o primeiro mês de operação, os seguintes números foram registrados pela CPBA em
toda a sua area de jurisdição:
1) Números da Operação Verão: 22 de dezembro a 23 de janeiro de 2020:
Atividades

Total

Embarcações inspecionadas

2680

Embarcações apreendidas

9

Notificações emitidas

147

Aferição de alcoolemia

86
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A CPBA também realiza, no período de 15 a 31 de janeiro, em conjunto com a Operação
Verão, a operação Travessia Segura III, que tem como foco fiscalizar as embarcações de transporte
de passageiros.

2) Números da Travessia Segura III de 15 a 23 JAN
Atividades

Total

Embarcações inspecionadas

647

Notificações

55

Apreensão

3

Aferição de alcoolemia

57

A CPBA segue com a Operação Verão até o dia 08 de março de 2020 e ressalta que os seus
Inspetores Navais continuarão realizando, diariamente, a fiscalização em toda embarcações que
navegam dentro da sua área de jurisdição, em especial na Baía de Todos os Santos (BTS), dando
especial atenção aos pontos onde ocorrem maiores concentrações de embarcações que realizam
transporte de passageiros e de banhistas (Terminal de Ferry-Boat, Terminais Naúticos, Porto da Barra,
São Tomé de Paripe, Ribeira, etc).
A Capitania dos Portos incentiva que a população colabore com a fiscalização. Ao observar
irregularidades no mar, denuncie imediatamente à CPBA, informando, se possível, o nome da
embarcação e seu número de inscrição (ambos visíveis no casco), o dia, a hora e o local. A CPBA
disponibiliza o telefone (71) 3507-3777 para atendimento de denúncias e o whatsapp (71) 999687934 para envio de imagens que contribuam para o registro da infração e identificação da embarcação.
As emergências marítimas são atendidas pelo telefone 185. Estes serviços encontram-se disponíveis
24 horas por dia.
Confira as 15 recomendações para a Segurança da navegação:
1) Esteja atento e vigilante durante a navegação. Você é o responsável por tudo que acontece a
bordo. O timão está em suas mãos!
2) Navegue a mais de 200 metros de distância da praia, respeite os banhistas. Lembre-se, seu
direito termina quando começa o do outro.
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3) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios. Confira tudo antes de sair e
passe o dia tranquilo.
4) Conduza sua embarcação com velocidade segura. Isso permite a realização de manobras em
caso de situação imprevista e evita acidentes.
5) Faça manutenção preventiva na sua embarcação. Assim como a gente, a embarcação também
precisa de cuidados constantes. Cuidem-se!
6) Não consuma bebidas alcoólicas quando for conduzir sua embarcação. Quando existe respeito,
a diversão não tem limites.
7) Conheça bem todos os lugares por onde a embarcação irá navegar. Não navegue no “escuro”.
8) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique atento às possíveis mudanças. Com
precaução, não existe mau tempo.
9) Previna incêndios em sua embarcação. Pequenas medidas, como verificar o quadro elétrico e a
validade dos extintores de incêndio evitam grandes tragédias.
10) Respeite o limite de pessoas a bordo e garanta a estabilidade da embarcação. A maioria dos
acidentes com vítimas fatais são causados por esse descuido.
11) Informe seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube. Leve sempre
um equipamento de comunicação. Navegar é bom, mas mantenha contato com terra firme.
12) Calcule o consumo de combustível para ir e voltar. Faça o cálculo em três partes: um terço
para ir, outro para voltar e um de reserva.
13) Quando ancorado, não acione motores ou movimente a embarcação se tiver alguém por
perto na água. A diversão e a segurança precisam navegar juntas!
14) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo. Mas não se esqueça de que a prevenção é o seu
melhor salva-vidas. Lembre-se: o colete salva-vidas deve ser homologado pela Marinha do Brasil.
15)Não polua mares, rios e lagoas. Lugar de lixo é no lixo.

Contato:
Assessoria de Comunicação Social – Capitania dos Portos da Bahia
Telefones: (71) 3507-3784 / 99967-4715
E-mail: cpba.comsoc@marinha.mil.br
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