MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO

NOTA À IMPRENSA
Vitória-ES.
Em 01 de outubro de 2021.

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), informa que realiza,
pelo terceiro dia consecutivo, as buscas ao tripulante desaparecido da embarcação “Novo Horizonte VIII”.
Estão sendo empregados nas buscas uma aeronave UH-15 do Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral,
sediado na cidade de São Pedro da Aldeia – RJ, uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER),
do Governo do Estado do ES, o Navio-Patrulha Gurupi, sediada na cidade do Rio de Janeiro e uma embarcação com a
equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES). Serão incorporados às buscas nos
dias de hoje (01 de Outubro), a Fragata Independência e sua aeronave orgânica Super-Lynx, pertencente ao Primeiro
Esquadrão de Helicópteros de Esclarecimento e Ataque, e no dia de amanhã (02 de Outubro), o Navio Patrulha Oceânico
Amazonas, sediado no Rio de Janeiro.

As buscas seguem padrões técnicos e consideram os efeitos de correntes de deriva e ventos observados na área.
No esforço realizado, nesta última quinta-feira (30/09), não foram encontrados indícios que pudessem contribuir para
a localização do tripulante desaparecido.

Com o propósito de obter mais informações que possam auxiliar nas buscas, o Salvamar Sueste, estrutura
orgânica responsável pelas ações de SAR na região, emitiu Aviso aos Navegantes, dando ampla divulgação por rádio,
com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que naveguem nas proximidades da área de buscas.

No momento, todo o esforço se concentra na salvaguarda da vida do tripulante. Em momento oportuno, serão
realizadas as verificações atinentes ao acidente através da instauração de Inquérito Administrativo sobre Acidentes e
Fatos da Navegação (IAFN).
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A MB esclarece que possui contato com os familiares do tripulante desaparecido, mantendo-os atualizados
sobre as buscas.
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 e iOS.

Contato:
Comunicação Social da Capitania dos Portos do Espírito Santo
Telefones: (27) 2124-6535/ (27) 98137-2105
E-mail: cpes.imprensa@marinha.mil.br/imprensa.cpes09@gmail.com
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