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A Sua Excelência o Senhor 
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Assunto: Solicitação 

 

 

 Excelentíssimo Senhor Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, 

 

 

 Tendo em vista fato ocorrido no sábado dia 10/09 na embarcação Astro Tamoio IMO 

9635523 de bandeira brasileira, venho por meio deste ofício solicitar  que seja aberto 

procedimento de abertura de inquérito que possa apurar mais detalhes. O acidente ocorreu 

durante o teste do sistema Fi-Fi (fire fighting) no qual a oficial de máquinas Eloá Bernardo dos 

Santos, na condição de tripulante e subchefe de máquinas, sofreu um forte impacto do jato de 

água do equipamento, levando-a a morte encefálica declarada às 19h23min no dia 11/09 no 

Hospital Santa Maria Madalena, localizado na rua Mestre Rodrigues, 115. Ilha do Governador 

 

 Diversas inconsistências foram comentadas que, desde a inobservância de normas de 

segurança básicas e descumprimento de protocolos da legislação marítima, dentre os quais  

questionamos  abaixo: 

 A embarcação Astro Tamoio possuía autorização da Capitania dos Portos para proceder 

com este treinamento na Baía de Guanabara? 

 Quem era o responsável técnico pela realização do teste do equipamento Fi-Fi (fire 

fighting)? 

 Após o acidente, qual foi o protocolo utilizado na prestação de primeiros socorros e no 

transporte da vítima pelo bote de resgate? 

 O tripulante do bote de resgate possuía certificação de EERR como determina a 

Autoridade Marítima Brasileira? 

 Qual foi a localização na qual o bote de resgate aportou? Houve ambulância ou carro 

particular no transporte da vítima ao hospital? 
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 Houve comunicação do acidente ocorrido à Capitania dos Portos por parte do 

comandante da embarcação? 

 Apenas este exercício estava sendo conduzido no momento do acidente? 

 Por qual razão o equipamento do Fi-Fi travou? A embarcação Astro Tupi, irmã da 

embarcação Astro Tamoio, apresentou o mesmo problema na sua fase de testes? O 

equipamento Fi-Fi travou também? Quem foi o profissional que destravou o equipamento 

no barco Astro Tamoio? Quem determinou que ele assim o fizesse? 

 

 Diante do exposto acima, gostaria de lembrar a Vossa Excelência que o papel 

estatutário da Associação dos Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante nos obriga a 

comunicar fatos dos quais tenhamos conhecimento e de relevante grau de importância sob pena 

de prática de crime de omissão de acidente com vítima fatal no universo marítimo brasileiro, não 

nos cabendo a análise do cenário. O objetivo principal deste documento é solicitar a Vossa 

Excelência que proceda, na forma da lei, com um rigoroso inquérito na apuração dos fatos e que 

a Marinha do Brasil se faça representar de forma idônea e firme. 

  

 A Marinha Mercante Brasileira e seus tripulantes mostram-se indignados com a perda 

lamentável desta jovem mulher oficial de máquinas de apenas 24 anos de forma tão pueril. 

 

 Ciente de que, como Presidente desta instituição que ora represento ao solicitar este 

procedimento de inquérito, cumprimos o nosso papel previsto em lei, qual não seja, o de solicitar 

ao poder público (Autoridade Marítima Brasileira) que proceda no cumprimento de sua 

atribuição constitucional encerro esta solicitação, nos colocando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se façam necessários. 

 

 

 

 Saudações marinheiras, 

 

 

Professor - OSM Alexandre de Oliveira Gomes 

Presidente da Associação dos Oficiais de Máquinas da Marinha Mercante 
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