
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

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

que  a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em  Cabo  Frio  (DelCFrio)

não  recebeu  novas  informações  relacionadas  ao  desaparecimento  da  embarcação  Dona

Benta e, desta forma, as buscas continuam suspensas.

 

A embarcação, que suspendeu no dia 20 de outubro da Ponta da Areia, em Niterói-

RJ, passou pela região de Angra dos Reis e navegou em direção à Santos-SP. O último

contato realizado pelo pesqueiro ocorreu no dia 23 de outubro, informando sua localização

nas  proximidades  ao  Sul  de  São  Sebastião-SP,  sendo  esta  a  última  posição  conhecida.

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  (22)  2772-1889  (diretamente  com a  CPM,  para  outros  assuntos,

inclusive denúncias).

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

	
	MARINHA DO BRASIL
	COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
	Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020
	.
	NOTA À IMPRENSA
	A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1°Distrito Naval, informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Cabo Frio (DelCFrio) não recebeu novas informações relacionadas ao desaparecimento da embarcação Dona Benta e, desta forma, as buscas continuam suspensas.
	A embarcação, que suspendeu no dia 20 de outubro da Ponta da Areia, em Niterói-RJ, passou pela região de Angra dos Reis e navegou em direção à Santos-SP. O último contato realizado pelo pesqueiro ocorreu no dia 23 de outubro, informando sua localização nas proximidades ao Sul de São Sebastião-SP, sendo esta a última posição conhecida. 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 (22) 2772-1889 (diretamente com a CPM, para outros assuntos, inclusive denúncias).
	Contato:
	Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval
	Telefones:(21) 2104-5763 / (21) 99367-7032
	Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

