MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
NOTA À IMPRENSA
Rio de Janeiro-RJ.
Em 16 de junho de 2021.
A Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania Fluvial de Minas Gerais (CFMG),
informa que, na noite de 12 de junho, ao tomar conhecimento do desaparecimento de uma tripulante
da embarcação Santorini, na Represa de Miranda, em Uberlândia (MG), acionou o Serviço de
Busca e Salvamento (SAR).
Sob coordenação do Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de Busca e
Salvamento no Estado de Minas Gerais, uma equipe SAR e uma embarcação da CFMG foram
deslocadas para a região e realizaram, com apoio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, as
buscas pela tripulante desaparecida.
No dia 15 de junho, por volta das 13h50, a vítima foi encontrada sem vida nas proximidades
do local onde a embarcação, que está em situação regular, reportou o desaparecimento. O
reconhecimento foi realizado por familiares que se encontravam acompanhando as buscas. Os
órgãos competentes foram acionados na sequência.
A MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos da vítima.
Ressalta-se que as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da
Autoridade Marítima, serão apuradas em Inquérito Administrativo sobre Accidentes e Fatos da
Navegação (IAFN), conduzido pela CFMG. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades
legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação
e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da
Lei n° 2.180/54.
Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade,
que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e
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(31) 3567-0729 (diretamente com a CFMG para outros assuntos, inclusive denúncias). Também
encontra-se disponível o e-mail cfmg.ouvidoria@marinha.mil.br.

Contato:
Seção 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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