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NOTA OFICIAL

Viória-ES.

Em 01 de novembro de 2022.

A Marinha do Brasil (MB) inorma que a Capiania dos Poros do Espírio Sano (CPES) omou

conhecimeno, aravés do SAMU, no início da arde de hoje (01), de um acidene envolvendo uma

lancha de espore e recreio que eria colidido com a esruura da 2a Pone, no município de Viória

(ES).

Após o acidene, a lancha esaria aracada na Marina Cinco Pones, ambém na localidade, no

Canal do Poro de Viória. O conduor da embarcação veio a óbio e ouros rês ripulanes fcaram

eridos, sendo levados pelo SAMU a um hospial nas proximidades.

Assim que omou conhecimeno do ocorrido, uma equipe da CPES se deslocou aé o local para

verifcar a necessidade de socorro e para realizar a apuração dos aos. Durane o período de

verifcação, oi consaado que não havia ouros ripulanes no local e que não houve indícios de

poluição hídrica proveniene da embarcação.

A Marinha lamena o ocorrido, se solidariza com a amília das vítmas e ressala que as causas e

responsabilidades do acidene, sob o pono de visa da Auoridade Marítma, serão apuradas no

Inquério sobre Acidenes e Faos da Navegação (IAFN) conduzido pela CPES, do qual azem pare,
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enre ouros procedimenos, a realização de perícias na embarcação e de oitvas dos envolvidos.

Concluído o inquério e cumpridas as ormalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal

Marítmo, que ará a devida disribuição e auuação e dará visa à Procuradoria Especial da

Marinha, para que adoe as medidas previsas no Ar. 42 da Lei nº 2.180/54.

Contato:
Comunicação Social da Capiania dos Poros do Espírio Sano

Teleones: (27) 2124-6535/ (27) 98137-2105

E-mail: cpes.imprensa@marinha.mil.br/imprensa.cpes09@gmail.com
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