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 A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento, no dia 10 de 

Plataforma Náutica Spa & Entretenimento 

Rio Camboriú, no Município de Balneário Camboriú

desprendido do local de atracação.

 Posteriormente, mesmo com as tentativas de auxílio

relatado o naufrágio da Plataforma 

 Uma equipe de Inspeção Naval

ocorrido para coletar dados e informações sobre o naufrágio. Cabe salientar que não há indícios 

de existência de vítimas ou de poluição hídrica por parte da estrutura flutuante. 

 A Marinha do Brasil publicará aviso

Navegação, que poderá ser comprometida em decorrência dos destroços da estrutura.

 Adicionalmente, foi instaurado Inquérito Administrativo nº18/2022, pela Delegacia da 

Capitania dos Portos em Itajaí, com previsão de conclusão em 90 dias, a fim de ap

circunstâncias. Assim que concluído

encaminhado ao Tribunal Marítimo que fará a devida distribuição e autuação.

 

 

 

Contato: 

Assessoria de Comunicação Social da Delegacia da Capitania dos

Telefones: (47) 3348-0129  

E-mail: delitajai.imprensa@marinha.mil.br
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MARINHA DO BRASIL 
 

DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAÍ 
 

NOTA OFICIAL 

 

Em 

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento, no dia 10 de 

Plataforma Náutica Spa & Entretenimento “DEJOUR”, que ficava atracada na margem direita do 

Rio Camboriú, no Município de Balneário Camboriú-SC, encontrava-se à deriva, por ter se 

desprendido do local de atracação. 

mo com as tentativas de auxílio por embarcação nas proximidades, foi 

naufrágio da Plataforma “DEJOUR”, próximo à Ilha das Cabras. 

Uma equipe de Inspeção Naval desta Delegacia foi acionada e direcionada

coletar dados e informações sobre o naufrágio. Cabe salientar que não há indícios 

de existência de vítimas ou de poluição hídrica por parte da estrutura flutuante. 

A Marinha do Brasil publicará aviso-rádio náutico em alerta referente

ser comprometida em decorrência dos destroços da estrutura.

Adicionalmente, foi instaurado Inquérito Administrativo nº18/2022, pela Delegacia da 

Capitania dos Portos em Itajaí, com previsão de conclusão em 90 dias, a fim de ap

circunstâncias. Assim que concluído, e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será 

encaminhado ao Tribunal Marítimo que fará a devida distribuição e autuação.

Assessoria de Comunicação Social da Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí

delitajai.imprensa@marinha.mil.br 

riquezas, cuidando da nossa gente 

 

Itajaí-SC. 

Em 10 de agosto de 2022. 

 

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento, no dia 10 de agosto, que a 

, que ficava atracada na margem direita do 

se à deriva, por ter se 

por embarcação nas proximidades, foi 

irecionada até o local do 

coletar dados e informações sobre o naufrágio. Cabe salientar que não há indícios 

de existência de vítimas ou de poluição hídrica por parte da estrutura flutuante.  

referente à Segurança da 

ser comprometida em decorrência dos destroços da estrutura. 

Adicionalmente, foi instaurado Inquérito Administrativo nº18/2022, pela Delegacia da 

Capitania dos Portos em Itajaí, com previsão de conclusão em 90 dias, a fim de apurar as causas e 

e cumpridas as formalidades legais, o inquérito será 

encaminhado ao Tribunal Marítimo que fará a devida distribuição e autuação. 

Portos em Itajaí 


