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Rio de Janeiro-RJ.
Em 19 de junho de 2022.

A Marinha do Brasil (MB) informa que a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) tomou

conhecimento, na noite de ontem (18), de um emborcamento envolvendo uma embarcação de

esporte e recreio no lago de Furnas, nas proximidades do município de Capitólio-MG.

A Delegacia Fluvial de Furnas enviou, imediatamente, uma Equipe de Busca e Salvamento (SAR)

ao local, a fim de prestar o apoio necessário.

Ao chegar na localidade, a equipe SAR verificou que os passageiros já haviam sido socorridos e

que duas pessoas vieram a óbito.

A embarcação que emborcou estava prestando auxílio a uma outra que se encontrava à deriva no

lago de Furnas, com problemas de máquinas. O emborcamento ocorreu no momento de embarque

dos passageiros.

A MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas.

Serão emitidas notificações aos proprietários e condutores, para que prestem esclarecimentos

sobre o ocorrido.

Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades da ocorrência,

bem como colher ensinamentos para reduzir a probabilidade de situações análogas no futuro.

Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal

Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual dará vista à Procuradoria Especial da

Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54.
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Cabe destacar que a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode

ser feita pelos telefones 185 (número para emergências fluviais) e (35) 3197-9890 diretamente com

a DelFurnas, para outros assuntos, inclusive denúncias.

Contato:

Assessoria de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

Telefone: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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