
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, RJ.

Em 24 de junho de 2020.

RESPOSTA À IMPRENSA

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1° Distrito Naval, informa que a Capitania
Fluvial de Minas Gerais (CFMG) tomou conhecimento, na noite do dia 11 de junho, do emborcamento
de uma lancha na represa Várzea das Flores, em Contagem (MG). Havia 14 pessoas a bordo e uma
desapareceu na ocasião.

A CFMG acionou, imediatamente, sua equipe de Busca e Salvamento (SAR) para realizar as buscas, em
cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Guarda Civil de Contagem. Na tarde
do dia 12, após o corpo da vítima ser encontrado, as buscas foram encerradas.

A MB informa ainda que, na tarde do mesmo dia, uma equipe de inspeção naval da Capitania abordou a
embarcação e notificou formalmente seu condutor, que é habilitado, por não portar a respectiva carteira
de habilitação. Outro condutor, que estava a bordo e portava a documentação devida, manobrou a lancha
para  um  atracadouro  local.  Cabe  ressaltar  que  não  havia  excesso  de  lotação,  nessa  ocasião.  

Cumpre esclarecer,  também, que a lei  não estabelece outra sanção para o quadro observado à tarde
(ausência do documento de habilitação) e que as inspeções navais são realizadas mediante planejamento
formal  da  CFMG,  elaborado  com  antecedência  e  baseado  na  análise  das  demandas  registradas.

As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, estão sendo
apuradas  em  Inquérito  Administrativo  instaurado  pela  Marinha,  com  um  prazo  de  90  dias  para
conclusão. O inquérito criminal segue com a autoridade competente. A Marinha do Brasil se solidariza
com a família  da vítima e disponibiliza  o número 185 para Emergências  Marítimas,  assim como o
telefone    (31)  3567-0729  e  o  e-mailcfmg.ouvidoria@marinha.mil.br  para  atendimento,  denúncia  e
recebimento de informações.

Contato:

Seção de Comunicação Social do Comando do 1º Distrito Naval

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

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente
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