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MARINHA DO BRASIL 

 

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL 
 

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2021. 

 

NOTA À IMPRENSA 

 

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

(Com1ºDN), informa que realiza as buscas pela embarcação "Ressaca I", pelo nono dia 

consecutivo. Durante todo esse período, os navios e aeronaves da MB e da FAB realizaram 

uma varredura de mais de 135.000km², percorrendo uma faixa litorânea entre Rio de Janeiro 

e Paranaguá (Paraná), até 150 milhas náuticas da costa. Além disso, várias embarcações 

civis voluntárias e aeronaves civis colaboram nas buscas, por oportunidade. 

 

  O Com1ºDN reforça que as buscas permanecem em andamento, com emprego de um 

Navio-Patrulha e uma aeronave da MB. A Operação segue padrões técnicos e considera os 

efeitos das correntes de deriva e ventos observados na área. Nos esforços realizados até o 

presente momento, não foram encontrados indícios que pudessem contribuir para a 

localização da embarcação e de seus tripulantes. 

 

  O Com1ºDN esclarece que está prestando todas as informações sobre o andamento 

da operação aos familiares, atualizando-os direta e pontualmente duas vezes por dia. 
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  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 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para 

outros assuntos, inclusive denúncias). 

 

 

Abaixo imagem dos meios operativos da Marinha do Brasil que realizaram as buscas: 

Navio-Patrulha Macaé 
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Aeronave SH 16 da Marinha do Brasil 

 

 

Contato: 
Assessoria de Comunicação Social 

Comando do 1º Distrito Naval 

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

E-mail: assessoriaimprensa1dn@gmail.com 
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