
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL

CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO
PORTA-HELICÓPTEROS “ATLÂNTICO” VISITA, PELA PRIMEIRA VEZ, O

PORTO DE SANTOS

O Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) Atlântico, capitânia da Esquadra,

permaneceu no porto de Santos no período de 24 a 26 de novembro, sendo esta a

sua primeira visita a um porto nacional, desde a chegada ao Rio de Janeiro, em 25

de agosto. A escala em Santos faz parte da programação da Inspeção Operativa a

que o Navio está submetido, sob coordenação de uma Comissão de Inspeção e As-

sessoria de Adestramento (CIAsA), cujo Inspetor-Chefe é o Comandante da Força

de Superfície, Contra-Almirante Alexandre Rabello de Faria, e tendo como Coorde-

nador o Comandante do Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, o

Capitão de Mar e Guerra Antonio Carlos Cambra.

Entrada do PHM “Atlântico” pela primeira vez no Porto de Santos.



No período em que esteve atracado ao Cais da Marinha, em frente a Capita-

nia dos Portos de São Paulo, o Navio participou de diversos eventos em conjunto

com o Comando do 8º Distrito Naval. Na noite de 24 de novembro, foi organizada

uma recepção para autoridades, Amigos da Marinha e membros da sociedade lo-

cal, contando com as presenças do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de

São Paulo, Desembargador Carlos Eduardo Padin, Deputado Estadual Paulo Lopes

Lucinda Telhada, além dos Presidentes da SOAMAR Santos, Sr. Eugênio Carlos Pie-

rotti, e Litoral Norte, Sérgio Roberto Nogueira de Moraes, e várias outras persona-

lidades.

Na manhã de domingo, 25 de novembro, foram recebidas comitivas da Fe-

deração das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Associação de Diplomados

da Escola Superior de Guerra – São Paulo (ADESG-SP), Amazul e SOAMAR, para

visitas guiadas ao Navio, totalizando mais de quatrocentos visitantes.

A visitação pública, realizada na tarde de domingo, contou com o expressivo

número de mais de 5.500 visitantes, demonstrando o carinho que santistas e pau-

listas, em geral, têm para com a Marinha do Brasil. Os participantes das visitas se

mostraram impressionados com as capacidades do Navio e com seu excelente es-

tado de conservação. O PHM “Atlântico”, comandado pelo Capitão de Mar e Guerra

Giovani Corrêa, foi incorporado à Marinha do Brasil em 29 de junho deste ano, na

Base Naval de Devonport, Plymouth, Reino Unido, tendo chegado ao seu porto

sede, no Rio de janeiro, em 25 de agosto, e transferido ao setor operativo em 04

de setembro de 2018. Os recursos do Navio, que permitem o embarque de mais

de oitocentos Fuzileiros Navais, com viaturas e equipamentos, e até dezoito aero-

naves, trazem uma nova dimensão para a capacidade de a MB conduzir Operações

Anfíbias, Controle de Áreas Marítimas e apoio a ações humanitárias.



Cerca de seis mil pessoas visitam o PHM “Atlântico” no Porto de Santos.

 


