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Marinha do Brasil participa da RIDEX 2018 

 RIDEX - Rio International Defense Exhibition, feira criada com o 

objetivo de reunir profissionais das áreas de Defesa, Segurança e 

Offshore, foi aberta na cidade do Rio de Janeiro no dia 27 de junho. O 

objetivo da Feira é mostrar como as forças armadas evoluíram nas áreas 

militares e civis, por meio da integração da indústria, com a atividade 

acadêmica e dos centros de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia.  

A RIDEX, que está sendo promovida e organizada pela EMGEPRON- 

Empresa de Gerenciamento de Projetos Navais trará autoridades militares, 

representantes de governos e executivos de várias empresas para discutir as 

oportunidades e desafios da indústria desses segmentos.  

Durante o evento, realizado em dois galpões no Píer Mauá, área 

revitalizada da cidade, haverá simpósios, palestras dinâmicas e, na área 

externa, demonstrações de lanchas, navios e aeronaves, na Baía de 

Guanabara. O evento conta com a participação de 150 expositores nacionais 

e estrangeiros, que 

apresentam produtos 

bélicos e dispositivos 

usados, sobretudo, por 

organizações militares. 

São esperadas mais de 

20 delegações de 

diferentes países da 

Ásia, Oriente Médio, 

África, América do Sul 

e Europa. 

A Marinha do Brasil também está presente na Ridex 2018, com quatro 

navios atracados no Pier Mauá: o NDM Bahia (G40), a corveta Barroso 
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(V34), um navio-patrulha e um aviso de patrulha.                   (Fontes: 

RIDEX e Poder Naval) 

Finalização dos preparativos para a transferência 

do PHM Atlântico à Marinha do Brasil  

manhã, dia 29 de junho, será realizada a entrega formal do PHM 

Atlântico, ex HMS Ocean, da Royal Navy para a Marinha do Brasil, na 

Base Naval de Devonport, em Plymouth. Os reparos e as adaptações 

a bordo foram concluídos e, após a transferência, se iniciará o FOST - Flag 

Officer Sea Training, um 

programa da Royal Navy 

que provê o treinamento 

operacional no mar para 

todos os navios de 

superfície, submarinos e 

auxiliares, sendo 

ministrado por uma 

equipe de especialistas 

da Royal Navy. Segue 

anexo, vídeo sobre os 

aspectos externos do 

navio.  
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