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A Marinha do Brasil (MB) informa que o Navio

(14), às 10h, na Base Naval de Natal, depois de ter resg

embarcação “Navegantes".  A embarcação

Arquipélago de Fernando de Noronha, e naufragou a uma distância de 80 milhas náuticas 

equivalente a 148 quilômetros – d

Os nove resgatados foram atendidos pelo Oficial Médico do Navio

apresentam bom estado de saúde. O Salvamar Nordeste, que coordena a Operação de Busca e 

Salvamento, deslocou o Navio-Patrulha “Macau" para prosseguir com 

ainda não foi localizada. 
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NOTA À IMPRENSA 

 

Brasília

A Marinha do Brasil (MB) informa que o Navio-Patrulha “Guaíba” atracará nesta sexta

(14), às 10h, na Base Naval de Natal, depois de ter resgatado nove pessoas, após o naufrágio da 

A embarcação suspendeu de Recife, no dia 12 de junho, com destino ao 

Arquipélago de Fernando de Noronha, e naufragou a uma distância de 80 milhas náuticas 

de João Pessoa-PB. 

Os nove resgatados foram atendidos pelo Oficial Médico do Navio

apresentam bom estado de saúde. O Salvamar Nordeste, que coordena a Operação de Busca e 

Patrulha “Macau" para prosseguir com a busca da décima vítima que 
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Brasília, 14 de junho de 2019. 

Patrulha “Guaíba” atracará nesta sexta-feira 

atado nove pessoas, após o naufrágio da 

suspendeu de Recife, no dia 12 de junho, com destino ao 

Arquipélago de Fernando de Noronha, e naufragou a uma distância de 80 milhas náuticas - 

Os nove resgatados foram atendidos pelo Oficial Médico do Navio-Patrulha “Guaíba” e 

apresentam bom estado de saúde. O Salvamar Nordeste, que coordena a Operação de Busca e 

a busca da décima vítima que 


