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Fragata Niterói aderna na doca da Base Naval do 

Rio de Janeiro 

a madrugada do dia 08 de 

setembro, a Fragata Niterói (F40) 

sofreu um alagamento e adernou 

no cais da Base Naval do Rio de Janeiro. 

Informação extraoficial afirmou que “a 

água do mar teria entrado por um dos 

eixos do navio, devido ao estado de 

conservação do casco”. A Niterói inclinou-

se para boreste e tem a fragata 

Greenhangh (F46) a contrabordo, por 

bombordo. 

A Marinha do Brasil, por meio do 

Comando em Chefe da Esquadra, 

informou em “Nota de Esclarecimento”, 

que o incidente foi decorrente de avaria na rede de água salgada da 

embarcação. A avaria foi prontamente solucionada pela tripulação de serviço 

da Fragata, com o apoio de outros navios da Marinha atracados nas 

proximidades, sem que houvesse feridos e danos materiais de monta. A 

situação já foi solucionada, estando o navio com suas condições normais de 

estabilidade.                                                           Fonte: Poder Naval e MB                                                      

“Bandeirão” promovido pela AgAracati 

 Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Aracati realizou, no dia 

15 de agosto, o cerimonial à Bandeira narrado, com a participação de 

estudantes da Escola de Ensino Fundamental Bom Jesus dos 

Navegantes, do município de Beberibe-CE, além de alunos do curso de 

Pescador Profissional realizado na cidade. 
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Após o cerimonial, a equipe de Inspeção Naval ministrou palestras sobre 

segurança da navegação, formas de 

ingresso na Marinha, gestão 

ambiental e combate ao mosquito 

Aedes aegypti. As atividades foram 

realizadas no âmbito dos projetos 

“Agência Itinerante”, que atende 

comunidades marítimas e fluviais de 

regiões distantes da sede da Agência 

em Aracati; e “Pátria Amada Brasil”, 

do Comando de Operações Navais, 

que tem o objetivo de incentivar o 

espírito cívico e a valorização dos 

símbolos nacionais, no meio 

estudantil.                                                               Fonte: CPCE-AgAracati 

Aviação Naval participa do exercício BVR 

o dia 06 de setembro do corrente ano, foi encerrado o Exercício BVR 

(EXTEC BVR), na Base Aérea de Anápolis, com a participação do 1º 

Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque da Marinha do Brasil. 

O Esquadrão VF-1, assim designado na Marinha do Brasil, opera com 

aeronaves do tipo AF-1, recentemente modernizadas, e com nova pintura de 

baixa visibilidade. A participação da 

Marinha do Brasil nesse Exercício, 

atendeu ao convite da Comissão de 

Preparo-COMPREP da aeronáutica, 

com vistas ao treinamento do 

Esquadrão VF-1 para participar do 

Exercício CRUZEX 2018, que se 

realizará na 10ª Ala Aérea, em 

Natal, no mês de novembro do 

corrente ano. 

 

O comandante do Esquadrão VF-1, Capitão de Fragata (FN) Anderson 

de Brito Coelho destacou a desafiadora participação no exercício, por ser a 

primeira vez que participam de um exercício desse tipo, e pela possibilidade 

de testar a capacidade das aeronaves recentemente modernizadas. 

                                                                      Fonte: Defesa Aérea e Naval 
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               “Bandeirão” realizado pela Ag. Aracati. 
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Aeronave AF-1 da Aviação Naval da MB. 
 

 

 


