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 A Marinha do Brasil (MB) informa que a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos 

Reis (DelAReis) tomou conhecimento, na tarde da última segunda-feira (28/02), do naufrágio de 

uma embarcação, nas proximidades da Ilha de Jorge Grego, na Baía da Ilha Grande, Município de 

Angra dos Reis (RJ). 

A DelAReis acionou uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) para auxiliar no socorro aos 

ocupantes da embarcação. No acidente, quatro passageiros foram resgatados e passam bem, e dois 

passageiros encontram-se desaparecidos. 

O Salvamar Sueste, estrutura responsável por realizar as Operações SAR, enviou, 

imediatamente, o Navio-Patrulha Oceânico “Apa” para realizar buscas aos desaparecidos, e mantém 

equipes da DelAReis e da Agência da Capitania dos Portos em Paraty (AgParaty) continuando as 

buscas, com a colaboração do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.  

Também foi emitido um Aviso aos Navegantes alertando do ocorrido e solicitando apoio a 

todas as embarcações que transitem na área do naufrágio. 

A MB lamenta o ocorrido e apresenta sua solidariedade e apoio aos familiares das vítimas.  

Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar causas, circunstâncias e 

responsabilidades do acidente. 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 nº 

2180/1954. Caso seja requisitado, o inquérito administrativo poderá ser disponibilizado à 

Autoridade Policial. 
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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 

(24) 3365-1854 (diretamente com a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis). 

  

  

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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