
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  do  Comando  do  1º  Distrito  Naval,

informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) recebeu, na tarde de hoje

(29/07), a informação de que uma embarcação de pesca estaria encalhada nas proximidades

de Guarapari.

Uma equipe de Inspeção Naval da CPES deslocou-se para o local a fim de obter mais

informações e verificar  a veracidade do ocorrido.  Ao chegar  em Guarapari,  avistaram a

embarcação  “Fortuna”  encalhada  nas  proximidades  do  Canal  de  Guarapari.  Não  havia

pessoas a bordo e não foi verificada poluição hídrica. A navegação no local também não foi

afetada.  O  proprietário  da  embarcação  será  notificado  a  prestar  esclarecimentos.

Cabe  destacar  que  a  Marinha  incentiva  e  considera  importante  a  participação da

comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e

pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (para outros assuntos, inclusive denúncias). Também

estão disponíveis o e-mail cpes.denuncia@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura", que

pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS.

Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

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

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

mailto:assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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