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NOTA À IMPRENSA

Rio de Janeiro-RJ.
Em 06 de dezembro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, nesta
segunda-feira (6), a embarcação “Isabela II”, que navegava em área próxima a do acidente ocorrido
com a aeronave prefixo PP-WRS, avistou um material, na superfície do mar, entre a Ilha de Búzios
e a Ilha da Vitória, ao Norte da Ilha de São Sebastião (Ilhabela), que supostamente seria parte da asa
da aeronave desaparecida.

A equipe  de  Busca  e  Salvamento  (SAR) da  Delegacia  da  Capitania  dos  Portos  de  São
Sebastião foi acionada para a região, a fim de verificar a informação. Ao chegar ao local, recolheu e
transportou o material para a organização militar com o intuito de disponibilizá-la ao Centro de
Investigação  e  Prevenção  de  Acidentes  Aeronáuticos  (CENIPA),  órgão  responsável  pela
investigação,  conforme  prescrevem  os  procedimentos  inerentes  à  investigação  de  acidentes
aeronáuticos, para perícia. 

O fato compreende a 2ª fase de buscas (colaboração/oportunidade) e faz parte do resultado
da  participação  permanente  da  comunidade  marítima  em  apoio  às  Operações  de  Busca  e
Salvamento (SAR), que mantêm a divulgação do desaparecimento dos dois tripulantes, diariamente,
por meio de Avisos-Rádio.

 
 O Com1ºDN se solidariza com familiares e amigos dos tripulantes, e mantém contato com

familiares  diretos,  passando  informações  tempestivas  e  relevantes  sobre  esse  evento.  

 A Marinha incentiva e considera importante a permanente participação da sociedade, que
pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e fluviais, além de pedidos
de auxílio), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1ºDN, para outros assuntos,
inclusive denúncias).

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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