MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA

NOTA À IMPRENSA

Salvador-BA.
Em 05 de julho de 2020.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), informa que, na
manhã desse domingo (05), por volta de 10h, foi localizado o corpo do último desaparecido às
margens do Rio Paraguaçu, nas proximidades da Fazenda Haras do Belo Vale. Os outros quatro
corpos das vítimas também foram localizados ao longo do sábado (04) e na madrugada de domingo
(5), conforme informado em Notas anteriores.
A CPBA realizou buscas no local desde o dia 02 de julho, quando recebeu a informação do
desaparecimento de cinco pessoas – um homem de 50 anos e quatro crianças –, que navegavam, no
dia 01 de julho, pelo Rio Paraguaçu numa pequena embarcação de pesca com propulsão, no município
de Cabaceiras do Paraguaçu.

A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares das vítimas.

A CPBA agradece a dedicação e empenho das equipes do 13º Grupamento Marítimo de
Bombeiros Militar (GMAR) e do 2º Grupamento de Bombeiros Militar, além de familiares e
pescadores locais voluntários que não mediram esforços durante a operação de busca.

Na

oportunidade,

a

CPBA

alerta

para

dois

aspectos

importantes:

- Em caso de acidente em rios e mares, o fator tempo é fundamental. Comunique o fato
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imediatamente à MB pelo número 185, emergências marítimas e fluviais, que opera 24h por dia.

- o uso de coletes salva-vidas é fundamental. Provavelmente, tristes acidentes como esse não
resultaria em perda de vidas humanas.
As causas, circunstâncias e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas por meio de
um inquérito a ser instaurado pela Marinha do Brasil.
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