
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 07 de outubro de 2021.

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

informa que a  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  em Angra  dos  Reis  (DelAReis)  realiza,  pelo

terceiro dia consecutivo, as buscas ao tripulante desaparecido da embarcação “Freedom VI”, nas

proximidades  da  Ilha  Pau  a  Pino,  Município  de  Angra  dos  Reis  (RJ).

A Operação emprega embarcações e equipes de Busca e Salvamento (SAR) da DelAReis,

em coordenação com equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. As

buscas seguem padrões técnicos e consideram os efeitos de correntes de deriva e ventos observados

na área.

Até  o presente  momento,  cerca  de 3.700 km²  foram percorridos  durante  as  buscas,  nas

proximidades da Ilha Pau a Pino, Enseada do Abraão, Enseada da Estrela e Enseada das Palmas,

não  sendo  encontrados  indícios  que  pudessem  contribuir  para  a  localização  do  tripulante

desaparecido.

Com o propósito de obter mais informações que possam auxiliar nas buscas, o Salvamar

Sueste, estrutura orgânica responsável pelas ações de SAR na região, emitiu Aviso aos Navegantes,

dando  ampla  divulgação  por  rádio,  com  o  objetivo  de  alertar  e  solicitar  apoio  a  todas  as

embarcações que naveguem nas proximidades.

Um  inquérito  administrativo  foi  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
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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  nº

2.180/54.

A MB esclarece que possui contato com os familiares do tripulante desaparecido, mantendo-

os atualizados sobre as buscas.

Cabe destacar que a MB incentiva e considera importante a participação da sociedade, que

pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio), os

telefones: (024) 3365-3355/3365-1854 (diretamente com a DelAReis para outros assuntos, inclusive

denúncias) e o e-mail: delareis.ouvidoria@marinha.mil.br

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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