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DELEGACIA FLUVIAL DE PRESIDENTE EPITÁCIO

Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio divulga
resultado parcial da Operação Verão 2019/2020 

“Mares Seguros e Limpos!” Esse é o lema da Operação Verão

2019/2020, iniciada em 20 de dezembro, pela Marinha do Brasil, que

visa fiscalizar Embarcações e seus Condutores a fim de garantir  a

segurança  da  navegação.  No  Oeste  Paulista,  nas  águas  dos  rios

Paraná e Paranapanema, essa responsabilidade é uma das atribuições

da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio.

Em uma primeira  parcial  da  Operação  Verão,  as  Equipes  de

Inspeção Naval da Delegacia Fluvial já inspecionaram mais de 900

embarcações. Com duração até 18 de março, essa parcial representa

50% da meta estabelecida que é de 1600 abordagens. Outro dado

importante  é  a  não  intercorrência  de  qualquer  tipo  de  acidente

envolvendo embarcações nesse período na Área de Juridição.  

As  abordagens realizadas  resultaram em  112 notificações  de

comparecimento  do Condutor  ou  do  Proprietário  da embarcação  à

Delegacia  Fluvial  de  Presidente  Epitácio,  a  fim  de  justificarem

qualquer  discrepância  apontada.  Dessas  112  notificações,  11

resultaram na apreensão da embarcação e a respectiva retirada de

tráfego.

Entre as infrações mais cometidas estão não portar documento

de habilitação do condutor ou de inscrição da embarcação e a falta de

uso do colete salva-vidas, que é obrigatório quando navegando.



Para sanar dúvidas, dar sugestões, realizar reclamações e/ou

denúncias a Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio disponibiliza o

número (18)99159-5483, com WhatsApp. Além desse canal, o Setor

de Atendimento ao Usuário funciona de segunda-feira, de 13h30 às

16h, e de terça-feira a quinta-feira, de 8h30 às 11h30 e 13h30 às

16h, situado a rua Porto Alegre, 14-71, Vila Santa Rosa, Presidente

Epitácio-SP.

Equipe de Inspeção Naval orientando os condutores das embarcações

=============================================================================

Contato: Assessoria de Comunicação Social da Delegacia Fluvial de

Presidente  Epitácio  Primeiro-Tenente  (RM2-S)  TALITA  –  email:

talita.novello@marinha.mil.br

Marinha do Brasil: “Protegendo nossas riquezas, cuidando de nossa

gente”

www.marinha.mil.br
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