MARINHA DO BRASIL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

NOTA À IMPRENSA

Vitória-ES.
Em 01 de fevereiro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que
tomou conhecimento no dia de hoje (segunda-feira, 1º/FEV) do desaparecimento de dois
pescadores, cuja última posição conhecida foi a 10 milhas náuticas (aproximadamente 20km) do
Farol Santa Luzia, município de Vila Velha.
De acordo com as informações recebidas, os pescadores teriam saído no dia 30 de janeiro,
numa embarcação de madeira, de aproximadamente 7 metros de comprimento, cor azul escura.
O último contato da embarcação teria sido no dia 31JAN, às 15h, com outra embarcação que
se

encontrava

em

pesca,

momento

em

que

foi

relatada

uma

avaria

no

motor.

Assim que tomou conhecimento, o Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha foi
acionado dando início a uma operação, nesta manhã, que contou com o emprego de duas equipes
SAR, a bordo de duas embarcações da CPES, que realizaram buscas no litoral entre Vila Velha e
Guarapari. O fato foi divulgado junto às colônias de pesca e disseminado pela Vitória Rádio (canal
16),

a

fim

de

alertar

todos

os

navegantes

que

estivessem

na

região.

A operação de busca e salvamento contou com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte
Aéreo (NOTAER) do Governo do Estado do Espírito Santo que, nesta tarde, localizou os
pescadores.
Após serem localizados à deriva, nas proximidades de Três Ilhas, Guarapari, a equipe SAR
da CPES promoveu o resgate dos tripulantes, que passam bem.

As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima,
serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN)
conduzido pela CPES. 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
2.180/54.
Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da
comunidade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos
de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias).
Também estão disponíveis o e-mail cpes.denuncia@marinha.mil.br e o aplicativo "Praia Segura",
que

pode

ser

baixado

gratuitamente

em

aparelhos

celulares

Android

Contato:
Comunicação Social da Capitania dos Portos do Espírito Santo.
Telefone: (27) 2124-6509 / (27) 98137-2105;
E-mail: cpes.imprensa@marinha.mil.br/imprensa.cpes09@gmail.com

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente
www.marinha.mil.br

e

iOS.

