
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL 

CAPITANIA FLUVIAL DO TIETÊ-PARANÁ

NOTA À IMPRENSA

Barra Bonita-SP.

Em 21 de agosto de 2018.

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 8º Distrito Naval,
informa o encerramento das buscas pelas vítimas desaparecidas no rio Tietê,
na região de Sales-SP, onde uma embarcação tipo lancha desapareceu com
dois tripulantes do sexo masculino, de 36 e 29 anos de idade, que saíram para
pescar por volta das 16h e não foram mais vistos.

As  buscas  foram  realizadas  pelos  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de
Catanduva-SP e Novo Horizonte-SP, e por uma equipe de Inspeção Naval da
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná de Barra Bonita-SP. Os corpos das vítimas
foram encontrados no rio Tietê, entre os municípios de Sales-SP e Sabino-SP,
por volta das 18h do dia 17 e às 15h30 do dia 19. Ambas as vítimas não
portavam colete salva-vidas e, até o presente momento, a embarcação não foi
encontrada.

A Marinha do Brasil lamenta o acidente da navegação e é solidária com
os  familiares  das  vítimas.  Foi  instaurado  um  inquérito  administrativo  para
apurar as causas e circunstâncias do referido acidente.

Contato:

Capitania Fluvial do Tietê-Paraná

Comunicação Social

Telefones: (14) 3604-1000

Email: cftp.ouvidoria@marinha.mil.br
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