Segurança da navegação:
quem valoriza a vida, respeita.
1) Esteja atento e vigilante durante a navegação.
Você é o responsável por tudo que acontece a bordo.
O timão está em suas mãos!
2) Navegue a mais de 200 metros de distância da
praia e respeite os banhistas. Seu direito termina
quando começa o do outro. Lembre-se: você também
é um banhista.
3) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos
obrigatórios para a navegação segura. Confira tudo
antes de sair e navegue tranquilo.
4) Conduza sua embarcação com velocidade segura.
Isso permite que manobras urgentes sejam
realizadas em caso de situações imprevistas,
evitando acidentes.
5) Não deixe para amanhã o que você deve fazer
hoje: Faça a manutenção preventiva da sua
embarcação. Assim como a gente, ela também
precisa de cuidados constantes.
6) Não consuma bebidas alcoólicas quando for
conduzir uma embarcação. Diversão e segurança
precisam navegar juntas.
7) Conheça bem todos os lugares por onde a
embarcação irá navegar. Não navegue "no escuro”.
8) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique
atento às possíveis mudanças climáticas.
Com precaução, não existe mau tempo.
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SEGURANÇA

9) Previna incêndios em sua embarcação.
Pequenas medidas, como verificar o quadro
elétrico e a validade dos extintores de incêndio
evitam grandes tragédias.
10) Respeite o limite de pessoas e tenha
cuidado com a distribuição do peso a bordo
para garantir o equilíbrio da embarcação. A
maioria dos acidentes com vítimas fatais são
causados por esse descuido.
11) Registre na marina ou clube o destino e a
rota da sua embarcação, bem como a relação
de quem estará a bordo. Lembre-se de levar
equipamentos de comunicação para manter
contato com a terra firme.
12) Calcule o consumo de combustível para ir e
voltar, reservando 1/3 a mais, para possíveis
eventualidades.
13) Cuidado com o motor! Quando a
embarcação estiver ancorada, não a
movimente se alguém estiver por perto.
14) Não polua mares, rios e lagoas. O meio
ambiente e a sua família agradecem.
Preserve a vida.
15) Tenha coletes para todos a bordo, mas não
se esqueça de que o respeito às regras de
segurança da navegação é o seu melhor salvavidas.

