


Capitania dos Portos do Rio de Janeiro intensifica fiscalização
por ocasião do feriado de 7 de setembro

Fiscalização do tráfego aquaviário durante feriado de 7 de setembro

No dia  3 de setembro, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ) realizou
inspeção naval em Marapendi, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), a fim de
garantir  a  segurança  da  navegação,  a  salvaguarda  da  vida  humana  no  mar  e
prevenção da poluição hídrica proveniente de embarcações.

A equipe de inspeção naval fiscalizou diversas embarcações, intensificando as ações
na região em virtude do fim de semana prolongado.

Durante as abordagens, os militares verificaram a documentação das embarcações
e  a  habilitação  dos  condutores,  assim  como  o  estado  de  conservação  e
equipamentos de salvatagem. 

Os militares também orientaram os tripulantes quanto às medidas de prevenção
relacionadas  à  pandemia  da  Covid-19  e,  com  o  slogan “Marinha  Forte,  Brasil
Soberano”, a CPRJ reforçou a importância da presença da Marinha  na “Amazônia
Azul” para garantir a soberania nacional nas Águas Jurisdicionais Brasileiras.

Inspeção naval realizada no canal de Marapendi



Militares fiscalizam o tráfego aquaviário na região das ilhas do
Cedro e do Pelado, em Paraty (RJ)

A inspeção naval foi realizada na região da Costa Verde

Nos  dias  5  e  6  de  setembro,  a  Agência  da  Capitania  dos  Portos  em  Paraty
(AgParati) intensificou a inspeção naval na região da Costa Verde, em virtude da
expectativa  de maior  movimento  no fim de semana prolongado.  O objetivo  foi
garantir  a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a
prevenção da poluição hídrica proveniente de embarcações.

Os militares orientaram os tripulantes quanto ao uso correto dos equipamentos de
salvatagem, em especial dos coletes salva-vidas, e reforçaram a conscientização
das  medidas  de  prevenção  relacionadas  à  pandemia  da  Covid-19.  O  slogan
“Marinha  Forte,  Brasil  Soberano”  também  foi  citado  nas  inspeções,  reforçando
assim a percepção da importância da presença da Marinha na “Amazônia Azul”.

Militar da AgParati durante abordagem à embarcação



Capitania dos Portos do Espírito Santo intensifica ações de
inspeção naval na semana da Data Magna do Brasil

Inspetores navais da CPES em ação na baía de Vitória (ES)

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) reforçou as ações de inspeção
naval  no litoral  capixaba durante a semana da Pátria,  no período de 4 a  7 de
setembro. Os inspetores navais atuaram na região Norte (municípios de Linhares e
Conceição da Barra),  em Aracruz,  na região Sul  (Guarapari  e  Piúma),  além da
equipe extra que reforçou as inspeções diárias em Vitória e Vila Velha.

Os militares da CPES realizaram ações de abordagem com o intuito de orientar os
condutores e conferir suas habilitações, verificar o estado das embarcações  e  as
capacidades,  os  materiais  de  salvatagem,  os  equipamentos  de  segurança  e  a
documentação. 

As  ações de  inspeção  naval têm o propósito de salvaguardar a vida humana no
mar, promover a segurança da navegação e prevenir a poluição hídrica provocada
por  embarcações e plataformas.  Os condutores que descumprem as normas da
Autoridade Marítima estão sujeitos a notificações que podem ser transformadas em
autos de infração, cujas sanções vão desde multa até apreensão da embarcação ou
suspensão do certificado de habilitação para conduzir.

Militares no cais da CPES em preparação para ações de inspeção naval



Capitania dos Portos de Macaé realiza ação de fiscalização do
tráfego aquaviário durante o feriado de 7 de setembro

Militares durante ação de fiscalização do tráfego aquaviário 

A Capitania dos Portos de Macaé (CPM) realizou, no dia 7 de setembro, ações de
fiscalização do tráfego aquaviário em embarcações que trafegavam em áreas de
sua jurisdição. Com o lema, “Marinha Forte, Brasil Soberano”, os inspetores navais
da CPM vistoriaram as embarcações a fim de garantir a segurança da navegação, a
salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica.

As  ações  constituem  na  verificação  dos  documentos  e  das  condições  de
manutenção  das  embarcações  e  dos  equipamentos  de  segurança,  como  balsas
salva-vidas, luzes de navegação, coletes, boias, extintores de incêndio e artefatos
pirotécnicos.

Os militares  também  orientaram  os  tripulantes  quanto  aos  cuidados  a  serem
adotados na prevenção e no combate à pandemia da Covid-19.

Equipe de inspeção da CPM



Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ)
fiscaliza embarcações de pesca no rio Paraíba do Sul

Fiscalização do tráfego aquaviário durante o feriado de 7 de setembro

A Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (AgSJBarra) realizou, no
dia 7 de setembro, no rio Paraíba do Sul, ações de fiscalização em embarcações de
pesca.

As ações fazem parte do trabalho de fiscalização diário desenvolvido pelas equipes
de inspeção naval da AgSJBarra, a fim de garantir a segurança da navegação, a
salvaguarda  da  vida  humana no  mar  e  em  águas  interiores  e  a  prevenção  da
poluição  hídrica.  A  inspeção  consiste  na  verificação  dos  documentos,  além  das
condições  de manutenção  das  embarcações  e  dos  equipamentos  de segurança,
como boias, coletes salva-vidas, luzes de navegação e extintores de incêndio.  Os
tripulantes  também são  orientados  quanto  aos  cuidados  a  serem  adotados  na
prevenção e no combate à pandemia da Covid-19.

Equipe de inspetores navais da Agência em São João da Barra



Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (RJ) realiza
ação de fiscalização do tráfego aquaviário durante o feriado de

7 de setembro

Militares da DelCFrio durante ação

A Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) realizou, no dia 7 de
setembro, ações de fiscalização em embarcações em prol da campanha “Marinha
Forte, Brasil Soberano”, a fim de garantir a segurança da navegação, a salvaguarda
da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. Nas inspeções, foram
verificados os documentos e as condições de manutenção das embarcações e dos
equipamentos de segurança, como balsas salva-vidas, luzes de navegação, coletes,
boias, extintores de incêndio e artefatos pirotécnicos.

As ações ocorreram nos municípios sob jurisdição da DelCFrio, sendo intensificadas
nas  cidades  de  Armação  dos  Búzios,  Cabo  Frio  e  Arraial  do  Cabo,  por  serem,
tradicionalmente, as mais procuradas em feriados prolongados e que possuem uma
intensa atividade de esporte e recreio e turismo náutico.

Além  da  fiscalização,  os  inspetores  navais  orientaram  a  população  sobre os
cuidados a serem adotados pelos tripulantes das embarcações na prevenção e no
combate à pandemia da Covid-19.

Inspetores da Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio



2º Distrito Naval celebra a Independência do Brasil durante
ações da inspeção naval

As Capitanias, Delegacias e Agências da área de jurisdição comemoraram a
Independência do Brasil com ações durante as inspeções navais

Em  comemoração  aos  198  anos  da  Independência  do  Brasil,  as  Capitanias,
Delegacias e Agências subordinadas ao Comando do 2º Distrito Naval reforçaram a
atuação nos mares e rios, com ações de presença e disseminação da mentalidade
marítima, divulgando o  slogan "Marinha  Forte,  Brasil  Soberano" nos  estados da
Bahia e Sergipe. 

As ações foram implementadas a partir do dia 5 de setembro e continuarão durante
toda a semana. Nos terminais de transporte de passageiros e locais com intenso
fluxo  de  embarcações  que  atuam  com  turismo  náutico  em  Salvador  (BA),  a
Capitania dos Portos da Bahia entregou folhetos informativos sobre segurança da
navegação,  prevenção  e  cuidados  contra  a Covid-19,  além  de  máscaras
reutilizáveis para evitar a propagação do  novo coronavírus. Em Aracaju  (SE), a
Capitania  dos  Portos  de  Sergipe  também  divulgou as  medidas  de  prevenção
durante as inspeções navais.

No extremo sul da Bahia, a Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro
realizou ações de conscientização quanto à segurança da navegação, com doação
de coletes salva-vidas e orientações para prevenção à contaminação pelo  novo
coronavírus durante as inspeções navais. Folhetos informativos de enfrentamento e
cuidados contra  a Covid-19 e máscaras reutilizáveis para evitar a propagação do
vírus também foram distribuídos pela Delegacia da Capitania dos Portos em Ilhéus.

A Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa  (BA) realizou ações de fiscalização do
tráfego  aquaviário  no  Rio  São  Francisco  e  seus  afluentes,  com  o  objetivo  de
incentivar a atualização da documentação das embarcações e de seus condutores,
visando incrementar a mentalidade de segurança e as regras da navegação, além



de prevenir quanto aos meios de contaminação do novo  coronavírus na área de
jurisdição.

Adicionalmente,  no  dia  7  de  setembro,  sob  o  lema  “Marinha  Forte,  Brasil
Soberano”,  a  Capitania  Fluvial  de  Juazeiro  rendeu  homenagens  ao  Patrono  da
Marinha,  Joaquim  Marques  Lisboa,  o  Marquês  de  Tamandaré,  cujo  busto  está
localizado  na  mesma  praça  do  Vapor  Saldanha  Marinho,  um  dos  importantes
monumentos da cidade de Juazeiro (BA). Durante o ato, a tripulação estendeu a
Bandeira do Brasil em frente ao busto.

Tripulação da Capitania Fluvial de Juazeiro homenageia 
Patrono da Marinha no Dia da Independência



Navios do Comando do 3º Distrito Naval comemoram a
Independência do Brasil com embandeiramento em arco

Navios do Comando do 3º Distrito Naval realizam reverência especial à
Bandeira Nacional no dia 7 de setembro

Os  navios  subordinados  ao  Comando  do  3º  Distrito  Naval  e  suas  tripulações
celebraram, no dia 7 de setembro, os 198 anos da Independência do Brasil com
reverência especial à Bandeira Nacional.

Na  oportunidade,  foi  realizado  embandeiramento  em  arco,  com  içamento  de
bandeiras  do  Código  Internacional  de  Sinais.  Como  dita  a  tradição  naval,  as
bandeiras  são içadas  às  8h e arriadas  ao pôr  do sol,  horários  do  cerimonial  à
Bandeira.

O  embandeiramento  foi  realizado  no  Navio-Patrulha  Oceânico  “Araguari”,  no
Rebocador  de  Alto-Mar  “Triunfo”  e  nos  Navios-Patrulha  “Macau”,  “Grajaú”,
“Guaíba”,  “Graúna”  e  “Goiana”,  subordinados  ao  Comando  do  Grupamento  de
Patrulha  Naval  do  Nordeste;  bem  como  no  Navio  Hidrográfico  Balizador
“Comandante  Manhães”,  subordinado  ao  Serviço  de  Sinalização  Náutica  do
Nordeste.

Durante a condução dos cerimoniais, para celebrar o aniversário da Independência
do Brasil, as tripulações ostentaram nos uniformes a mensagem “Marinha Forte,
Brasil Soberano”.



Embandeiramento em arco em celebração à Independência do Brasil



 Agência da Capitania dos Portos em Camocim celebra
Independência do Brasil com doação de alimentos para

comunidade pesqueira

Uma tonelada e meia de alimentos foi doada à comunidade pesqueira de Barroquinha (CE)

A  Agência  da  Capitania  dos  Portos  em  Camocim  (AgCamocim)  promoveu,  em
parceria com a Sociedade dos Amigos da Marinha (Soamar-Camocim), uma edição
especial da campanha “Marinha Solidária”, em alusão ao aniversário de 198 anos
da Independência do Brasil.

No dia 7 de setembro, foi realizada a doação de uma tonelada e meia de alimentos
– equivalente a 130 cestas básicas – e brindes infantis, que beneficiaram mais de
100 famílias em situação de vulnerabilidade social na Comunidade Pesqueira das
Curimãs, no município de Barroquinha (CE),  localizada  a cerca de 80  quilômetros
da sede da AgCamocim.

A ação mobilizou militares, empresários, instituições e doadores anônimos, tendo
como propósito amenizar os impactos sociais da pandemia do novo coronavírus e
celebrar a Independência do Brasil com um gesto de solidariedade.

Durante a realização das atividades, a equipe da AgCamocim e os integrantes da
Soamar-Camocim ostentaram nos uniformes a mensagem “Marinha Forte,  Brasil
Soberano”.

A edição especial da ação “Marinha Solidária” foi alusiva ao aniversário 
de 198 anos da Independência do Brasil



Capitanias dos Portos e Agências do Com3ºDN intensificam
inspeções navais no dia da Independência do Brasil

Foram abordadas 404 embarcações em 30 missões realizadas 
durante o fim de semana na área de jurisdição do Com3ºDN

As Capitanias dos Portos e Agências subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval
(Com3ºDN) intensificaram, durante o final de semana e feriado da Independência
do Brasil, as ações de Inspeção Naval nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Pernambuco, que compõem a área de jurisdição do Com3ºDN.

Durante  a  realização  das  atividades,  como  modo  de  celebrar  o  aniversário  da
Independência do Brasil, as equipes de inspeção naval ostentaram nos uniformes a
mensagem “Marinha Forte, Brasil Soberano”.

Na  ocasião,  foram  realizadas  30  missões,  nas  quais  foram  fiscalizadas  404
embarcações, que resultaram em 11 notificações e duas apreensões. Neste dia 7 de
setembro, outras sete ações de inspeção naval estão em andamento.

As atividades de fiscalização do tráfego aquaviário contaram com a presença de
militares das Capitanias dos Portos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba,
de Pernambuco e de Alagoas, bem como das Agências das Capitanias dos Portos
em Camocim (CE), Aracati (CE), Areia Branca (RN) e Penedo (AL), tendo como
propósito a garantia da salvaguarda da vida humana no mar,  da segurança da
navegação e da prevenção à poluição hídrica.

Em proveito das ações,  os militares orientaram os tripulantes das embarcações
fiscalizadas  e  integrantes  das  comunidades  visitadas  sobre  as  ações  de
enfrentamento  ao  novo  coronavírus,  abordando  assuntos  como  medidas  de
prevenção  e  de  higiene,  modos  de  transmissão  do  vírus  e  cuidados  a  serem
tomados com os grupos considerados de risco.



Ações de fiscalização foram intensificadas por ocasião do feriado prolongado 



Comando Conjunto RN-PB realiza desinfecção de agência do
INSS no aniversário da Independência do Brasil

Militares empregados em ação de desinfecção homenagearam a Independência do Brasil
com a mensagem “Marinha Forte, Brasil Soberano”

O  Comando  Conjunto  Rio  Grande  do  Norte  e  Paraíba  realizou,  no  dia  7  de
setembro, a desinfecção da agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
no  município  de  Assu  (RN),  em  ação  de  prevenção  e  enfrentamento  ao  novo
coronavírus.

Na ocasião, como modo de celebrar o aniversário da Independência do Brasil, os
militares ostentaram nos uniformes a mensagem “Marinha Forte, Brasil Soberano”.

Durante  a  desinfecção,  foram  empregados  militares  das  Forças  Armadas,
habilitados  em  Estágios  de  Capacitação,  ministrados  pela  Equipe  de  Resposta
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do Comando do 3º Distrito Naval.

O trabalho de desinfecção foi realizado em horário reservado, sem a concentração
de pessoas no local,  facilitando a condução da ação e a aplicação dos produtos
químicos de forma segura.

O Comando Conjunto Rio  Grande do Norte e Paraíba é um dos dez Comandos
Conjuntos ativados pelo Ministério da Defesa, em março deste ano, no âmbito da
Operação “Covid-19”, no combate aos impactos do novo coronavírus no Brasil.

Desde sua  ativação,  o  Comando  Conjunto  realizou  a  desinfecção de 187 locais
públicos  nos  dois  estados  de  sua  jurisdição,  bem  como  a  capacitação  de  240
militares e 122 civis para atuar em ações de desinfecção de ambientes, material e
pessoal.



Militares do Comando Conjunto RN-PB durante orientação quanto aos procedimentos de
higienização a serem adotados



Rádio Marinha de Natal celebra Independência do Brasil com
programação especial

Programação especial da Rádio Marinha de Natal contou histórias e selecionou músicas
que celebraram a Independência do Brasil

A Rádio Marinha de Natal (RN) comemorou, no dia 7 de setembro, os 198 anos da
Independência do Brasil com uma programação especial. Ao longo do dia, o ouvinte
teve a oportunidade de conhecer histórias que marcaram a data,  extraídas dos
registros  históricos  da  Diretoria  do  Patrimônio  Histórico  e  Documentação  da
Marinha.

Entre os fatos rememorados, estão as ações da Armada Brasileira para a garantia
da soberania nacional na Guerra da Independência, bem como curiosidades, como
o embandeiramento em arco adotado pelos navios da Marinha do Brasil no dia 7 de
setembro.

Além disso, foi veiculada programação musical que valorizou o espírito cívico e os
símbolos  nacionais,  com a  execução  de  hinos,  canções  e  dobrados  que  foram
relevantes na história do Brasil, destacando-se o Hino da Independência, o Hino à
Bandeira Nacional, “Cisne Branco”, a Canção da Divisão Naval em Operações de
Guerra e a Canção dos Combatentes da Marinha na 2ª Guerra Mundial.

Como modo de reforçar a importância do aniversário da Independência do Brasil, as
gravações foram veiculadas com a mensagem “Marinha Forte, Brasil Soberano”.



Semana da Pátria é marcada por fiscalizações e orientações a
turistas e população no Piauí

Militares durante fiscalização de embarcação

Pelas comemorações da Semana da Pátria, a Capitania dos Portos do Piauí (CPPI)
realizou, de 4 a 7 de setembro, ação de fiscalização no Rio Igaraçu, no município de
Luiz Correia (PI), ampliando a consciência marítima entre tripulantes e usuários de
embarcações.

As  equipes  de  inspeção  naval  também intensificaram ações  de  fiscalização  em
embarcações de transporte de passageiros no rio Tatus, porta de entrada para o
Delta  do  Parnaíba  (PI),  onde  foi  realizada  a  distribuição  de  folders sobre  a
segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição
do meio hídrico.

Na ocasião, os militares também divulgaram, por meio de panfletos informativos,
orientações à população local e turistas sobre prevenção contra o novo coronavírus.



Maranhão tem ações de fiscalização e conscientização sobre
combate ao novo coronavírus intensificadas 

Militares da Capitania dos Portos do Maranhão checam 
documentação de condutor de moto aquática

No período de 4 a 7 de setembro, a Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA) e a
Agência Fluvial de Imperatriz (AgImperatriz) intensificaram as ações de fiscalização
do  tráfego  aquaviário  e  de  conscientização  no  combate  e  prevenção  ao  novo
coronavírus, no estado do Maranhão.

Os  militares  realizaram  palestras  em  embarcações  durante  travessias,
demonstrações do uso do colete salva-vidas e ações contra o coronavírus, além de
abordarem a Independência do Brasil, valorizando a data tão significativa para o
Brasil e suas consequências para a soberania nacional.

Em  toda  a  área  de  jurisdição,  CPMA  e  AgImperatriz  têm  realizado  ações  de
proteção  ao  meio  ambiente,  por  meio  da  Operação  “Verde  Brasil  II”,  com  a
finalidade de combater crimes ambientais.

Militares fiscalizam documento de embarcação



Capitania Fluvial de Santarém intensifica ações de fiscalização e
conscientização contra coronavírus na Semana da Pátria

Militar da Capitania em ação de conscientização junto a usuários de embarcação

De 4 a 7 de setembro, pelas ações alusivas à Semana da Pátria, a Capitania Fluvial
de Santarém (CFS) intensificou a fiscalização do tráfego aquaviário nos municípios
de Itaituba e Santarém, localizados na região Oeste do Pará. 

As  equipes  de  inspeção  naval  realizaram  a  verificação  de  documentos  e  das
condições do material  e equipamento de embarcações, conforme as normas em
vigor. Também foram feitas palestras de conscientização sobre os protocolos de
prevenção e combate ao novo coronavírus,  a preservação do meio ambiente,  a
segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição
hídrica, reforçando a presença da Marinha para garantir um País soberano.



Aviso Balizador “Vega” realiza inspeção naval no Baixo
Amazonas

AvB “Vega” abarrancado em Gurupa (PA)

Desde o dia 25 de agosto, o Aviso Balizador (AvB) “Vega", subordinado ao Centro
de Hidrografia e Navegação do Norte (CHN-4), suspendeu para realizar ações de
inspeção  naval  na área dos  municípios  de Almeirim e Gurupá,  conhecida como
Baixo Amazonas, no estado do Pará.

No período, foram realizadas inspeções em 39 embarcações, culminando em  12
notificações e uma apreensão, decorrentes de irregularidades na documentação,
dotação incompleta ou por estarem com tripulação incompleta e não habilitada.

As  ações  de  inspeção naval foram  intensificadas  na  Semana  da  Pátria,  em
comemoração  à data alusiva ao 7 de Setembro sob a campanha “Marinha  Forte,
Brasil Soberano” e, em proveito da operação estão sendo realizadas campanhas de
conscientização de prevenção e combate à Covid-19 nessas regiões.



Grupo de Embarcações de Operações Ribeirinhas do Norte
intensifica ações de inspeção naval e combate à Covid-19 

Militar da Marinha do Brasil realiza abordagem à embarcação de transporte 

Entre os dias 4 e 7 de setembro, por ocasião do feriado da Independência do Brasil,
o  Grupo  de  Embarcações  de  Operações  Ribeirinhas  do  Norte  (GrEOpRibN),
subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, intensificou
as ações de inspeção naval e a campanha de prevenção e combate à Covid-19 ao
longo do Rio Guajará, na cidade de Belém (PA).

A região conta com muitos bares e restaurantes à beira do rio e, devido ao feriado,
o fluxo de embarcações aumenta consideravelmente nessas áreas, com a presença
de turistas, funcionários e cidadãos locais.

Durante a operação, foram utilizadas duas Lanchas de Ação Rápida (LAR) e uma
Embarcação de Casco Semi-Rígido Pequena (ECSR-P), mobilizando um contingente
de  16  militares,  que  inspecionaram  cerca  de  cem embarcações,  orientando  e
verificando o cumprimento da Lei  de Segurança do Tráfego Aquaviário  (LESTA)
concomitantemente à distribuição de informativos sobre as formas de prevenção e
cuidados contra a Covid-19. 

A importância do uso de máscaras durante a travessia, da higienização pessoal e de
objetos foi  enfatizada  durante  as  abordagens,  que  atingiram  1.600  pessoas,
aproximadamente.

Conjuntamente, a Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do
Comando do 4º Distrito Naval, nucleada no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas,
realizou desinfecções de diversas embarcações de esporte recreio e de transporte
de passageiros que circulavam perto de sua capacidade máxima em virtude da
grande movimentação no feriado.



O objetivo  da  missão  foi  realizar  campanhas  de  conscientização  sobre  o  novo
coronavírus, prestar assistência às comunidades ribeirinhas, além de intensificar a
fiscalização na área de jurisdição do Comando do 4º Distrito  Naval  e  propagar
mentalidade marítima por meio do slogan “Marinha Forte, Brasil Soberano".

Militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do
 Comando do 4º Distrito Naval realizam desinfecção de embarcação



Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque reforça atuação da
Marinha no extremo norte do Brasil

Militares da Agência durante atividade de inspeção naval

Às  vésperas  do  198º aniversário  da Independência  do  Brasil,  a  Agência  da
Capitania dos Portos no Oiapoque realizou, nos dias 5 e 6 de setembro, ações de
fiscalização  do  tráfego  aquaviário  no  rio  e  na  orla  do  município  do  Oiapoque,
extremo norte do estado do Amapá. 

Durante as inspeções, foram verificados os itens de salvatagem de embarcações,
qualificações dos tripulantes e documentações. Os militares levaram ao público o
slogan da  campanha  do  7  de  setembro:  “Marinha  Forte,  Brasil  Soberano”,
reforçando a atuação da Força Naval na fronteira do Brasil com o Suriname. 

Em proveito da fiscalização do tráfego aquaviário, os inspetores navais realizaram
palestras  e  panfletagens  sobre  as  formas  de  prevenção  à Covid-19,  para
comunidade fluvial e marítima.

Panfletagem e conscientização junto aos ribeirinhos



Semana da Pátria é marcada por fiscalizações e ações de
conscientização no Amapá

Checagem de documentos durante abordagem e fiscalização

Desde o dia 4 de setembro, a Capitania dos Portos do Amapá (CPAP) intensificou as
ações de inspeção naval nos municípios de Macapá, Santana, Mazagão e Serra do
Navio,  no  estado  do  Amapá.  Até  o  dia  7  de  setembro,  atuando na  campanha
“Marinha Forte, Brasil Soberano", referente às comemorações da Semana da Pátria,
militares inspecionaram embarcações e orientaram tripulantes e passageiros sobre
a importância  da segurança da navegação nas hidrovias e salvaguarda da vida
humana no mar.

Por  ocasião  das  abordagens,  foram  realizadas  também  ações  de  prevenção  e
conscientização, de forma educativa, quanto ao uso correto de coletes salva-vidas,
ao  combate  à  proliferação  do  novo  coronavírus,  aos  crimes  ambientais  e  ao
escalpelamento, junto aos tripulantes e usuários de embarcações.

Militar da Capitania durante ação de prevenção e conscientização
 junto a usuário de embarcação



Capitania dos Portos da Amazônia Oriental intensifica inspeção
naval durante Semana da Pátria

Fiscalizações foram acentuadas em portos e orla de Belém (PA)

De 4 a  7  de setembro,  a  Capitania  dos  Portos  da  Amazônia  Oriental  (CPAOR)
realizou ações de inspeção naval referente às comemorações da Semana da Pátria,
no Terminal Hidroviário, na Praça Princesa Isabel, na Orla de Icoaraci, no complexo
do Ver-o-Peso, na feira do Açaí e na ilha do Combu, na capital Belém (PA); assim
como nos municípios de Altamira, Vitória do Xingu e Senador José Porfirio (PA).

Para  representar  a  Marinha  do  Brasil  nas  comemorações  dos  198  anos  da
Independência  do Brasil,  a  CPAOR  integrou  as  celebrações  programadas  e
contribuiu  para  valorizar  a  Semana  da  Pátria  na  área  de  jurisdição,  com  as
fiscalizações  na  travessia  e  nos  portos,  por  meio  de  inspeções  navais,  com o
objetivo  de  assegurar  a  salvaguarda  da  vida  humana  no  mar,  rios  e  lagos,  a
segurança  da  navegação  e  a  prevenção  da  poluição  hídrica  oriunda  de
embarcações.

Além das  abordagens  a embarcações  e  orientações  sobre  os  procedimentos  de
embarque e desembarque, foram realizadas distribuições de panfletos educativos e
ações de conscientização sobre o enfrentamento ao novo coronavírus. Os militares
também focaram em ações de prevenção ao escalpelamento.

Militar instrui passageiro de embarcação sobre a 
importância da prevenção ao escalpelamento



Comando do 5º Distrito Naval celebra 7 de setembro com
destaque para caráter de Autoridade Marítima 

Inspeção naval na Lagoa dos Patos em Rio Grande (RS)

O  Comando  do  5º  Distrito  Naval  (Com5ºDN)  e  suas  organizações  militares,
celebram a  Semana  da  Pátria,  nos  estados  do  Rio  Grande  do  Sul  e  de  Santa
Catarina, com destaque para o caráter de Autoridade Marítima da Força Naval. No
dia  7 de setembro, data em que o  País completa 198 anos de Independência, a
atuação dos militares na fiscalização do tráfego aquaviário evidencia a conquista de
uma “Marinha Forte, Brasil Soberano”.

Nas  inspeções  navais  realizadas  pelas  equipes  da  Capitania  dos  Portos  do  Rio
Grande do Sul  (CPRS)  e da Capitania  dos  Portos  de Santa  Catarina  (CPSC),  o
objetivo é garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no
mar e a prevenção da poluição hídrica. Durante as abordagens, neste período de
pandemia  do  novo  coronavírus,  também  são  realizadas  orientações  para  a
conscientização das medidas de proteção contra a Covid-19. 

Nas ações, os militares da CPRS e da CPSC utilizam máscaras, disponibilizam álcool
em gel aos condutores e mantém o distanciamento social necessário.
   

Inspeção naval na Barra da Lagoa, leste da Ilha de Florianópolis (SC)



Comando do 6º Distrito Naval comemora 
Independência do Brasil

Comandante do Com6ºDN, Prefeito Municipal e Comandante da 18ª Brigada de
Infantaria de Fronteira durante cerimônia

Em comemoração ao 198º aniversário da Independência do Brasil, o Comando do
6º  Distrito  Naval  (Com6ºDN)  participou,  na  manhã  deste 7  de  setembro,  de
cerimônia de hasteamento do  Pavilhão  Nacional em Ladário  (MS). O evento teve
início  com  o  canto  do  Hino  Nacional,  seguido  do  Hino  da  Independência.
Participaram o Comandante do Com6ºDN, Contra-Almirante Sergio Gago Guida; o
Comandante da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, General de Brigada José
Luís Araújo dos Santos; Prefeito Municipal, Iranil Soares; e autoridades locais.

Além da cerimônia, o Com6ºDN comemora a data, neste ano, com a divulgação em
painéis eletrônicos de LED de vídeos com as atividades desempenhas pela Marinha
do Brasil no combate aos focos de incêndios no bioma Pantanal. Três cidades dos
dois estados de jurisdição do Com6ºDN, Cuiabá (MT) e Campo Grande e Corumbá
(MS), estão transmitindo os vídeos que reúnem imagens das ações das aeronaves
no  transporte  de  pessoal  para  os  principais  focos  e  dos  Fuzileiros  Navais
empregados diretamente na linha de frente, no combate ao fogo.

Durante a semana, ainda em comemoração à data, as Equipes de Inspeção Naval
usarão camisetas em alusão à Independência.



Equipe de Inspeção Naval em atuação



Comando do 7º Distrito Naval promove Treinamento Físico
Militar em alusão ao 7 de setembro – Dia da Independência

Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz e tripulação 
homenageiam o 7 de Setembro em treinamento funcional 

O Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN) promoveu, no dia 3 de setembro, um
Treinamento Físico Militar (TFM) em alusão ao Dia da Independência. 

Na  ocasião,  foram  distribuídos  kits com  camisa  e  boné,  confeccionados
especialmente para a data, com o slogan da Semana da Pátria, criado pela Marinha
do  Brasil:  “Marinha  Forte,  Brasil  Soberano”.  Os  militares  do  Com7ºDN  foram
incentivados a praticar o TFM utilizando as peças institucionais,  como forma de
homenagear a data. 

O evento foi realizado respeitando o protocolo de prevenção à Covid-19, mantendo
o distanciamento necessário e o uso máscaras.

Militar do Comando do 7º Distrito em homenagem ao 7 de Setembro – Dia da
Independência



Comando do 8º Distrito Naval celebra o 198º aniversário de
Independência do Brasil

Destacamentos das três forças no âmbito do Comando Conjunto do Sudeste no dispositivo

Na manhã do dia 7 de setembro, o Comando do 8º Distrito Naval celebrou, com o
Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira,  no âmbito do Comando Conjunto
Sudeste, o 198º aniversário de Independência do Brasil. 

Diferentemente dos anos anteriores, em virtude da pandemia do novo coronavírus,
o tradicional desfile cívico-militar não pode ser realizado. Atendendo  a  todas as
medidas  de  segurança,  a  data  magna  da  nação  foi  celebrada  em  solenidade
restrita.  O evento, realizado no Pátio Sargento Mário Kosel Filho,  em São Paulo
(SP), contou com a participação de destacamentos e autoridades das três Forças. 

Integrantes do pelotão representativo



Delegacia Fluvial de Guaíra realiza inspeção naval no feriado da
Independência do Brasil

 

Militares realizam abordagem

Por ocasião do feriado de 7 de setembro, a Delegacia Fluvial de Guaíra (DelGuaira)
realizou  ações  de  fiscalização do  tráfego  aquaviário  no município de Porto  Rico
(PR). Uma equipe de  inspeção  naval e uma embarcação foram empregadas nas
atividades. 

Localizada a 259 quilômetros da sede da DelGuaira, Porto Rico é banhada pelo rio
Paraná e, nos períodos de alta temporada e finais de semana prolongados, recebe
um incremento significativo de turistas oriundos dos municípios da região.

A  presença  da  Marinha  tem  como  propósito  verificar  a  documentação  das
embarcações e as condições de segurança para condutores e passageiros. Durante
as abordagens, também foram aplicados testes com etilômetro, a fim de verificar o
nível de alcoolemia dos condutores. No total, 70 embarcações foram inspecionadas.



Capitania dos Portos do Paraná realiza inspeção naval na Ilha
do Mel (PR), no feriado de 7 de setembro

Equipe de inspeção naval orienta condutor amador sobre itens de segurança

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) concentrou as ações de inspeção naval na
Ilha do Mel (PR) durante o feriado de 7 de setembro. O destino é o principal ponto
turístico da região litorânea no estado. 

As  ações  visam  fiscalizar  os  itens  de  segurança  e  conferir  a  regularidade  de
documentação  das  embarcações  e  condutores.  Ao  todo,  20 abordagens  foram
realizadas  com  a  expedição  de  quatro  notificações.  Além  das  embarcações  de
esporte e  recreio,  como lanchas  e  motos  aquáticas,  foram fiscalizadas  também
barcas de transporte de passageiros.



Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental intensifica fiscalizações
nos rios e apoia ações de prevenção à Covid-19 

Militares da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental durante 
inspeção naval em Manaus (AM)

Em  virtude  do  feriado  da  Independência  do  Brasil  e  do  período  do  “verão
amazônico",  a  Capitania  Fluvial  da  Amazônia  Ocidental  (CFAOC)  e  as  Agências
Fluviais subordinadas intensificaram  nos dias 5 e 6 de setembro, a atividade de
inspeção naval visando à segurança da navegação, à salvaguarda da vida humana
e à prevenção da poluição hídrica.

As fiscalizações aconteceram em embarcações de esporte e recreio e flutuantes.
Também foram promovidas ações de conscientização sobre o combate à Covid-19
no Amazonas, Acre e Roraima.

A  atividade  contou  com  o  apoio  da  Agência  Reguladora  dos  Serviços  Públicos
Delegados  e  Contratados  do  Estado  do  Amazonas  (Arsepam)  e  da  Empresa
Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) que orientaram os proprietários e
usuários de embarcações quanto à importância de seguir os protocolos vigentes na
região, referentes à prevenção do novo coronavírus.
 
As  Agências  Fluviais  de  Parintins,  Tefé,  Eirunepé  e  Itacoatiara,  no  estado  do
Amazonas; Cruzeiro do Sul, no Acre; e Caracaraí,  em Roraima, participaram da
ação, que aconteceu nos locais próximos de praias, balneários e de maior circulação
de embarcações neste período.

Em Manaus (AM), a CFAOC concentrou a fiscalização na região do Tarumã e Praia
da Ponta Negra.



No município de Itacoatiara, também participaram das fiscalizações: a Secretaria
de Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente, a Fundação de Vigilância Sanitária e o
Conselho Tutelar de Itacoatiara. Já no município de Tefé, as ações tiveram o apoio
do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Amazonas.  E  em  Eirunepé,  da
Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Saúde e da Polícia Militar do Estado
do Amazonas.

As  ações  contaram  com  22  embarcações  e  109  militares,  resultando  em  439
abordagens, 113 notificações e 23 apreensões de embarcações.

A  inspeção  naval acontece diariamente e tem como base a Lei de Segurança do
Tráfego  Aquaviário  (LESTA),  Lei  nº  9.537/1997  e  as  Normas  da  Autoridade
Marítima (NORMAM), com o propósito de assegurar a salvaguarda da vida humana
nas águas, a segurança da navegação e o controle da poluição ambiental causada
por embarcações.

Agência Fluvial de Eirunepé apoiou as ações de conscientização no combate à Covid-19


