MARINHA DO BRASIL
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM MACAÉ

NOTA À IMPRENSA – BALANÇO DA OPERAÇÃO VERÃO – DELMACAÉ
A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a Delegacia
da Capitania dos Portos em Macaé (DelMacae) realizou, no período entre 21 de
dezembro de 2018 e 10 de março de 2019, a Operação Verão 2018/2019 que abrangeu
os municípios de Macaé, Quissamã, São João da Barra e Rio das Ostras. Durante o
período foram realizadas 1563 abordagens, das quais 139 resultaram em notificações e
08 em apreensões. Na Operação Verão anterior (2017/2018), foram registradas 1446
abordagens, 93 notificações e 14 apreensões.
Nos dois meses e meio da Operação Verão, as Equipes de Inspeção Naval, intensificaram
as ações de fiscalização atuando, simultaneamente, por terra e por mar, utilizando
lanchas, motoaquáticas e viaturas, cobrindo as áreas de prática de atividades náuticas e
proporcionando o incremento da segurança da navegação. Além da fiscalização nas
embarcações com o uso do etilômetro, foi coibida a navegação próxima aos banhistas e
realizadas ações de controle da velocidade. Também foram verificadas a habilitação dos
condutores, a manutenção das embarcações que realizam transporte de passageiros e a
condição do material de salvatagem.
Simultaneamente à Operação Verão, foi realizada a Campanha Travessia Segura II, cujo
propósito foi incrementar as ações de fiscalização e prevenção de acidentes nas
embarcações de transporte de passageiros e de turismo. Associada a ela também foram
executadas ações educativas e palestras em marinas, iates clubes e colônias de
pescadores.
A DelMacae incentiva a todos os cidadãos a colaborarem com a fiscalização, entrando em
contato telefônico pelo número 185, em casos de emergência marítima; ou enviando
informações para o disque denúncia (22) 2772-1889 e para o e-mail:
ouvidoria.delmacae@marinha.mil.br. Com o propósito de tornar as denúncias mais efetivas,
possibilitando a correta identificação dos infratores, solicita-se o envio, se possível, do

nome ou do número de registro da embarcação (foto), bem como do local e do horário da
ocorrência.

