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Programa das Corvetas classe Tamandaré não será 
afetado pelos cortes orçamentários 
 

m palestra realizada no dia 16 

de maio para empresários 

catarinenses durante a 

reunião do Comitê da Indústria da 

Defesa (Comdefesa), da Federação 

das Indústrias de Santa Catarina, o 

Vice-Almirante Petronio Augusto 

Siqueira de Aguiar, diretor de 

Projetos da Marinha do Brasil, 

garantiu que o bloqueio de verbas 

do governo federal não vai afetar o 

andamento do projeto de 

construção de quatro navios da Marinha em Itajaí. Ele confirmou que o recurso 

previsto para a empreitada, de R$ 2,5 bilhões, está contingenciado – mas 

acredita que isso será revertido no segundo semestre. “Esse projeto não tem 

volta. O Brasil e a Marinha precisam modernizar a frota”; afirmou. 

A Marinha foi a principal atingida pelo bloqueio de verbas no setor de 

Defesa, que soma R$ 13 bilhões. O recurso para as corvetas está com a 

Emgepron, empresa de projetos da Marinha que negocia os termos do 

contrato com o Consórcio Águas Azuis, vencedor da concorrência pública para 

a construção das embarcações. O diretor de Projetos da Marinha disse que o 

prazo para assinatura dos contratos continua sendo até dezembro deste ano, 

como estava previsto quando foi anunciado o consórcio como vencedor da 

concorrência pública, em abril. 

A previsão é que a construção dos navios inicie no ano que vem, com a 

primeira entrega em 2024. As corvetas, classe Tamandaré, terão como 

E 

       Nº 033/2019         21 DE MAIO DE 2019 

SOAMARCE INFORMA 
A

M
IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

033/2019 

                                                                 Poder Naval 

 

Concepção em 3D da Corveta Tamandaré. 
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projeto base a corveta alemã Meko A100, adaptada às necessidades da 

Marinha do Brasil. No processo de escolha de projeto, a Marinha determinou 

que cada embarcação tenha, no mínimo, 30% a 40% de conteúdo nacional – 

o que promete movimentar a cadeia de fornecedores de indústrias da defesa, 

com aporte tecnológico e empregos.                               Fonte: Poder Naval 

Marinha resgata pescadores cearenses à deriva  

 Navio de Apoio Oceânico 

Iguatemi, subordinado ao 

Comando de Grupamento de 

Patrulha Naval do Norte, resgatou, 

na madrugada do dia 15 de maio, 

sete tripulantes que estavam na 

embarcação Salmo XII M, 

desaparecida desde o dia 2 de maio. 

Ela saiu, em abril, de Camocim-CE 

para realizar atividade de pesca e 

ficou à deriva por quase 20 dias. 

 

O Salvamar Norte, sob jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval 

(Com4ºDN), iniciou o processo de buscas, empregando os seguintes meios: 

os Navios Patrulha (NPa) Guarujá e Bocaina e o Navio de Apoio Oceânico 

Iguatemi. Foram 13 dias de operação, tendo como área de busca 50 mil milhas 

náuticas quadradas, tamanho do estado do Amapá. A embarcação foi 

encontrada a 185 quilômetros da cidade de Bragança-PA. 

  

No esforço para localizar a embarcação e os tripulantes, a Força Aérea 

Brasileira disponibilizou uma aeronave P-3 AM Orion, que reforçou as ações 

realizadas no mar, sobrevoando a área por cerca de 33 horas. As Capitanias 

dos Portos do Piauí e Maranhão, subordinadas ao Com4ºDN, e a Agência da 

Capitania dos Portos em Camocim, subordinada ao Comando do 3° Distrito 

Naval, também apoiaram, contatando navegantes e comunidade marítima da 

região, a fim de ampliar a divulgação sobre o desaparecimento e alertar a 

todos para que pudessem apoiar as buscas. Os radioamadores também se 

mobilizaram, contribuindo para a procura e a disseminação de informações.                                 

                                                                                        Fonte: MB 
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Abordagem do barco Salmo XII M. 
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Capitania dos Portos do Ceará realiza inspeção naval 

em açudes do interior do estado 

 Capitania dos Portos do Ceará 

realizou de 6 a 8 de maio, ações 

de Inspeção Naval em açudes 

das cidades de General Sampaio e 

Pentecoste, localizadas no interior do 

estado. Durante o período, a equipe 

de Inspeção Naval realizou diversas 

abordagens e apreendeu duas 

embarcações de transporte de 

passageiros, por não possuírem 

inscrição junto à CPCE. Na 

oportunidade, os militares da 

Capitania também visitaram as prefeituras dos municípios, com o propósito 

de apresentar orientações quanto à regularização das embarcações de pesca 

e de transporte de passageiros, bem como sobre segurança da navegação e 

da salvaguarda da vida humana no mar e águas interiores.                    

                                                                                             Fonte: CPCE 

 

 

Formatura de pescadores profissionais em Aracati 

 Agência da Capitania dos 

Portos do Ceará em Aracati 

realizou, no dia 30 de abril, 

a cerimônia de formatura de 30 

pescadores profissionais formados 

no Curso de Formação de 

Aquaviários para a categoria de 

Pescador Profissional Nível 1, 

Turma 1/2019. Os novos 

aquaviários participaram de aulas 

teóricas e práticas com militares da AgAracati, oportunidade em que se 

qualificaram para a obtenção dos certificados e Cadernetas de Inscrição e 

Registro ao término do curso. Para a Presidente da Colônia de Pescadores, 

Juscelina Alves, a qualificação dos aquaviários contribui para a segurança da 

navegação na região. “Pelos conhecimentos adquiridos na Marinha, os 

A 
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                                                                CPCE 

 
            Abordagem de militares da CPCE. 

                                                                     AgAracati 

 
Concludentes do curso de aquaviários. 
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pescadores garantem seu retorno seguro do mar para seus familiares”, 

afirmou.                                                                            Fonte: Com3DN 

 

                                                                                        

                                                         


