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Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio apresenta
resultados da Operação Verão 2018/2019

Iniciada em 22 de dezembro de 2018, e com objetivo fiscalizar

o tráfego aquaviário, a “Operação Verão” teve o propósito de realizar

Inspeções  Navais  de  forma  mais  intensiva,  no  período  do  verão,

tendo em vista a presença de um número maior de embarcações de

esporte e recreio nos rios. Com o lema  “Segurança da Navegação:

quem  valoriza  a  vida,  respeita”,  a  “Operação  Verão  2018/2019”,

disseminou  os  conceitos  de  "valorização  da  vida  e  das

responsabilidades  dos  proprietários  e  dos  condutores  das

embarcações", sobretudo, durante as atividades de lazer.

No momento das abordagens, além de vistoriar as condições, o

registro  das  embarcações  e  os  documentos  de  habilitação  do

condutor,  a equipe de inspeção naval reforça as orientações sobre

segurança e limites da navegação e também alerta quanto aos riscos

e perigos de chuvas e ventos fortes.

Ainda  como  parte  integrante  da  "Operação  Verão",  foram

realizadas palestras educativas em Escolas da região com o intuito de

transmitir às gerações futuras a forma segura e legal para realizar

uma boa navegação.



Período de carnaval

Durante  o  período  de  carnaval,  por  conta  do  aumento  de

banhistas e de praticantes de esportes aquáticos, é imprescindível

que a fiscalização seja intensificada. Assim, a verificação de dotação

de material de salvatagem, a coibição de condução de embarcação

por  pessoa  alcoolizada  e  a  garantia  da  segurança  dos  espaços

destinados  aos  banhistas  foram  itens  criteriosamente  observados

pelas equipes que atuaram durante o período.

 

Resultados

Como resultado desse trabalho, as equipes de Inspeção Naval,

da  Delegacia  Fluvial  de  Presidente  Epitácio,  inspecionaram  1397

embarcações  dos  mais  variados  tipos.  Dessas  inspeções,  foram

geradas  313  notificações,  dentre  as  quais  41  apreensões.  As

infrações mais cometidas foram: a ausência de porte ou com validade

vencida das Carteiras de Inscrição e Registro (CIR) e de Habilitação

de Armador (CHA) e do Termo de Inscrição de Embarcação (TIE); a

falta  de  uso  do  colete  salva-vidas,  quando  em  singradura;  e  a

Dotação de Salvatagem incompleta.

Em todos os casos, além das medidas administrativas cabíveis,

os  tripulantes  das  embarcações  inspecionadas  foram  orientados  e

conscientizados sobre a importância da legalização documental e da

implantação de medidas preventivas para uma navegação segura.

Numa  forma  de  educar  as  gerações  futuras,  militares  da

Delegacia  Fluvial  cumpriram um programa de palestras  educativas

nas Escolas Estaduais Marina Amarante Ribeiro, Consuelo Fernandes

de  Magalhães  Castro,  Orlando  Drumond  Murgel  Engenheiro  e  na

Escola  SESI  de  Presidente  Epitácio.  Os  palestrantes  transmitiram

conhecimentos  básicos  de  Segurança  do  Tráfego  Aquaviário  e



Prevenção da Poluição Hídrica. Como resultado desse trabalho, mais

de 400 crianças receberam ensinamentos de segurança da navegação

com ênfase na obrigatoriedade de uso de colete salva-vidas.

Enfim, a Marinha do Brasil, representada no Oeste paulista pela

Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio, cumpre seu papel precípuo

de  contribuir  para  a  orientação,  a  coordenação  e  o  controle  das

atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas no

que se refere à defesa nacional, à salvaguarda da vida humana, à

segurança da navegação e à prevenção da poluição ambiental  por

parte de embarcações em sua área de jurisdição. Por conseguinte,

mantendo nossos rios seguros e limpos.

Equipe de Inspeção Naval da Delegacia Fluvial de Presidente Epitácio

abordando um Motonauta



Palestra para os alunos da escola Estadual Marina Amarante Ribeiro


