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Rio de Janeiro-RJ. 

Em 25 de abril de 2022. 

  

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas), informa que 

tomou conhecimento, na manhã de domingo (24), de um acidente envolvendo uma lancha de esporte 

e recreio, no lago de Furnas, em Pimenta (MG), ocorrido na noite do último sábado (23). 

 

O acidente teria ocorrido em decorrência da colisão da embarcação, onde se encontravam o 

condutor e quatro passageiros, com um tronco submerso de uma árvore, provocando a queda das 

pessoas na água. No acidente, quatro pessoas foram resgatadas e uma permanecia desaparecida. 

 

A Delegacia Fluvial de Furnas enviou, imediatamente, uma Equipe de Busca e Salvamento 

(SAR) ao local, a fim de realizar as operações de buscas ao desaparecido, em coordenação com o 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 

 

Durante as operações, no final da manhã do dia 24, o corpo do desaparecido foi encontrado 

pelos mergulhadores do CBMMG, identificado por familiares e removido ao IML. 

 

A MB lamenta o ocorrido e apresenta sua solidariedade e apoio aos familiares da vítima. 

 

Um inquérito administrativo será 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 

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 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 fluviais, além de pedidos 

de auxílio), (35) 3197-9890; (diretamente com a DelFurnas, para outros assuntos, inclusive 

denúncias). 
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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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