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Rio de Janeiro-RJ. 
Em 31 de janeiro de 2021. 

 

 

 

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval (Com1ºDN), 

informa que tomou conhecimento, na manhã deste domingo (31), do desaparecimento da 

Embarcação de Esporte e Recreio “O Maestro”, supostamente na altura de São João da Barra (RJ). 

O Com1ºDN acionou, imediatamente, o Salvamar Sueste, estrutura orgânica responsável por 

Operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, que acionou o Navio-Patrulha “Macaé” e duas 

aeronaves, sendo uma de asa rotativa SH-16, da MB, e outra de asa fixa P-3AM, da Força Aérea 

Brasileira (FAB), para as buscas, e emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por 

Rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações nas áreas próximas.  

No momento do ocorrido, cinco pessoas estavam a bordo da embarcação e estão 

desaparecidas.  

De acordo com a previsão meteorológica, há a possibilidade de ocorrência de ventos fortes 

naquela região até às 6h de amanhã (01), mas não há registro de existência de condições adversas 

para a navegação na noite do ocorrido. 

  Cabe ressaltar 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), (21) 2104-6119 ou (21) 97515-789, do Com1ºDN, e o (22) 2741-4807 (diretamente 

com a Agência da Capitania dos Portos de São João da Barra, para outros assuntos, inclusive 

denúncias). 
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A seguir, imagens dos meios operativos da Marinha do Brasil e da aeronave da Força Aérea 

Brasileira que realizam as buscas:  

 

 

Navio-Patrulha “Macaé” 

 

 

 

 
Aeronave “SH16” da Marinha do Brasil 
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Aeronave de Patrulha P-3 AM da Força Aérea Brasileira  

 

 

Contato: 
Assessoria de Comunicação Social 
Comando do 1º Distrito Naval 
Telefones: (21) 2104-5763 / (21) 99367-7032 

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 

mailto:rp.esquadra@gmail.com

