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 Vitória - ES, 05 de maio de 2015. 

 

 

NOTA À IMPRENSA Nº 02 

 

Referente ao desaparecimento da embarcação "Príncipe do Mar II", na madrugada 
de segunda-feira (04), no litoral do Espírito Santo, a Marinha do Brasil, por meio da 
Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES), informa que: 

- Continua envidando esforços nas buscas aos tripulantes desaparecidos; 

- Há uma lancha da Capitania realizando buscas no litoral sul do ES; 

- Na manhã dessa segunda-feira (04), um navio da Marinha suspendeu do Rio de 
Janeiro para auxiliar nas buscas; 

- os tripulantes da referida embarcação não são pescadores habilitados; 

- o desaparecimento dos tripulantes e da embarcação só foi comunicado à CPES após o 
insucesso das buscas efetuadas por um barco contratado pela família; 

- no momento do comunicado, na madrugada do dia 04, os familiares não possuíam 
informações sobre o nome do barco desaparecido nem sobre a área em que estava 
pescando; 

- militares da CPES foram ao cais de pescadores da Glória, no dia 04, porém não 
conseguiram informações sobre os tripulantes e nem sobre a embarcação, tendo em 
vista que nenhum pescador presente na área conhecia os desaparecidos; 

- o proprietário da embarcação só foi localizado às 14h30 do dia 04 e informou que não 
tinha conhecimento sobre a saída de seu barco; 

- o desaparecimento da embarcação "Príncipe do Mar II" e dos tripulantes está sendo 
divulgado no serviço Vitória Rádio, para alertar todas as embarcações que trafeguem na 
área; 

A CPES participa, ainda, que será aberto um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e 
Fatos da Navegação (IAFN), a fim de esclarecer as causas e responsabilidades pelo 
ocorrido. O prazo para conclusão do inquérito é, inicialmente, de 90 dias.  
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Qualquer informação que possa levar a encontrar o "Príncipe do Mar II" e seus 
tripulantes pode ser repassada para a CPES por meio dos telefones (27) 2124-6526 e 
(27) 98137-2073 (whatsapp) ou pelo email denuncia@cpes.mar.mil.br. 
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