
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020
.

NOTA À IMPRENSA

A Marinha  do  Brasil  (MB),  por  intermédio  do  Comando  do  1°  Distrito  Naval,

informa que a embarcação de Esporte e Recreio “DIAMANTE “, objeto de um acidente

ocorrido no último sábado (25/07),  está devidamente regularizada junto à Capitania dos

Portos  do  Espírito  Santo  (CPES)  e  possui  capacidade  para  treze  pessoas.  

Ressalta-se que, nas proximidades das instalações do Porto, onde ocorreu o acidente,

não  é  permitido  o  tráfego  e  fundeio  de  embarcações.  

De  modo  geral,  no  que  tange  à  velocidade  das  embarcações,  é  necessário  que  seja

compatível com as áreas de navegação, a fim de possibilitar tempo hábil para reações com

segurança e que seja reduzida ao navegar em áreas restritas.

As  causas  e  responsabilidades  do  acidente,  sob  o  ponto  de  vista  da  Autoridade

Marítima, estão sendo apuradas por meio de Inquérito Administrativo específico, cujo prazo

de conclusão é de até 90 dias, podendo ser prorrogado e do qual fazem parte, entre outros

procedimentos,  a  realização  de  perícias  na  embarcação  e  oitivas  dos  envolvidos.

A CPES acrescenta  que não é  permitida  a  ingestão alcoólica  por  parte  do condutor  da

embarcação e, como penalidade, este pode ter seu certificado de habilitação suspenso ou

cancelado,  com a  subsequente  condução  à  autoridade  policial,  além de  outras  medidas

administrativas, como a apreensão da embarcação.



Cabe destacar  que  a  Marinha  incentiva  e  considera  importante  a  participação da

comunidade por meio de denúncias, que podem ser feitas pelos telefones 185 (número para

emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526. 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 e iOS.

Contato:

Assessoria de Imprensa do Comando do 1º Distrito Naval

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

Email: assessoriaimprensa1dn@gmail.com
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