MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS
PRESS RELEASE
ATIVAÇÃO DA DELEGACIA FLUVIAL DE FURNAS TORNA
PERMANENTE A PRESENÇA DA MARINHA NO SUL DE MINAS
No dia 23 de janeiro, as 11h, no município de São José da Barra (MG), ocorrerá a ativação da
Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas). A cerimônia militar será presidida pelo Comandante de
Operações Navais, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel e contará com a presença do ViceGovernador do Estado de Minas Gerais, Paulo Eduardo Rocha Brant; do Deputado Federal
Emidinho Madeira; do prefeito de São José da Barra Paulo Sérgio Leandro de Oliveira; do
presidente da Furnas Centrais Elétricas, Luiz Carlos Ciocchi, entre outras autoridades civis e
militares. Com a inauguração de um posto permanente no sul de Minas Gerais, mais
especificamente no Lago de Furnas, a Marinha do Brasil (MB) intensificará sua presença por toda a
extensão do território mineiro, garantindo a Segurança da Navegação, contribuindo para a
Salvaguarda da Vida Humana e atuando na prevenção à poluição hídrica, proveniente de
embarcações.
A DelFurnas terá sede no bairro de Furnas, em uma estrutura física de aproximadamente 4 mil m²,
distribuídos em quatro prédios administrativos, cedidos à MB pela Empresa Furnas Centrais
Elétricas, que comportam área administrativa, atendimento ao público, salas de aula voltadas para o
Ensino Profissional Marítimo (EPM), garagem de embarcações e viaturas terrestres e alojamentos.
Situada nas proximidades do Lago de Furnas, essa nova Organização Militar (OM) contará com um
efetivo de 30 militares, entre oficiais e praças, que atuarão no incremento das ações de fiscalização
do Tráfego Aquaviário da região, atividade já desempenhada por militares da Capitania Fluvial de
Minas Gerais, ativada em dezembro de 2018.
A MB, a partir da inauguração da Delegacia Fluvial de Furnas, passará a empregar equipes fixas
para a realização das Inspeções Navais, que consistem em fiscalizar embarcações para verificar sua
documentação; a habilitação dos condutores; a existência e o estado de conservação do material de
salvatagem; e o comportamento da embarcação quanto às regras de navegação. A OM abrangerá
centenas de municípios ao sul e atenderá a aproximadamente 3 milhões de habitantes da região, por
meio da prestação de serviços como a capacitação de condutores e consequente regularização das
habilitações, tanto profissionais quanto amadores, registros de embarcações, entre outros.

O lago de Furnas é a maior extensão de água do estado de Minas Gerais, com 1.440 km²,
conhecido como o "Mar de Minas". Abrange 34 municípios com um potencial natural

exuberante, formando lagos, cachoeiras, balneários e piscinas naturais, que recebem
milhares de turistas o ano inteiro, principalmente no período do verão.
Serviço:
Ativação da Delegacia Fluvial de Furnas
Data: 23 de janeiro de 2019
Hora: 11h
Local: sede da Delegacia Fluvial de Furnas – Rua Lavras, 288, bairro: Furnas
Para mais informações:
Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval
Telefones:(21) 99984-0822/(31)99951-0676
Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com/ imprensa.1dn@marinha.mil.br

