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Fragata Liberal resgata refugiados no Líbano 

 fragata Liberal, navio-capitânia da Força Tarefa Marítima, da Força 

Interina das Nações Unidas no Líbano  promoveu o socorro a uma 

lancha com 31 refugiados sírios, que estavam à deriva no mar 

Mediterrâneo, em frente ao litoral do Líbano. Na embarcação também havia 

mulheres e crianças, todos com o objetivo de realizar a viagem até o Chipre 

em busca de melhores condições de vida.  

A embarcação, que estava 

sem combustível, foi localizada a 

cerca de 41 milhas náuticas de 

Beirute. A fragata Liberal, da 

Marinha do Brasil, foi acionada 

pelo Comando da FTM, e logo 

foram iniciadas as buscas por 

radar e com aeronaves. Tão logo 

foi localizada a embarcação em 

socorro, foi disponibilizada a 

assistência necessária para 

amenizar o sofrimento das pessoas a bordo, com o fornecimento de água, 

comida, assistência médica e alguns medicamentos. A fragata Liberal participa 

da “Operação Líbano” pela quarta vez, tendo atuado anteriormente, em 2012 

(Líbano II), 2014 (Líbano V) e 2016 (Líbano X).                 Fonte: MinDefesa. 

                           

Treinamento em Emergências Aquáticas 

ilitares da Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) e de suas agências 

subordinadas participaram do Treinamento em Emergências 

Aquáticas, realizado pela 1ª Seção de Salvamento Marítimo do Corpo 

de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, no mês de setembro. 
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                    Fragata Liberal em resgate. 
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             Constava da programação do curso, “instruções sobre procedimentos 

de primeiros socorros às vítimas de afogamento; técnicas básicas de 

recuperação de afogados; prevenção e salvamento aquático; treinamento de 

resgate com e sem equipamentos; e 

resgates a partir de motoaquáticas e 

outras embarcações”. O treinamento 

teve o objetivo de capacitar os 

inspetores navais para atuar em 

situações de emergências aquáticas, 

no cumprimento da missão da CPCE e 

de suas agências subordinadas na 

salvaguarda da vida humana no mar.                                        

Fonte: CPCE     

                

Marinha do Brasil divulga a “Short List” para o 

fornecimento das corvetas classe Tamandaré 

 Centro de Comunicação Social da marinha do Brasil, por meio da 

Diretoria de Gestão de Programas da Marinha - DGePM, em 

coordenação com a Empresa Gerencial de Projetos Navais - 

EMGEPRON, informa que a “Short List” para o Projeto CCT está composta 

pelos seguintes Consórcios, nomeados por ordem alfabética: “ÁGUAS AZUIS”, 

“DAMEN SAAB TAMANDARÉ”, “FLV” e “VILLEGAGNON”. 

A Marinha do Brasil informa ainda que as avaliações das propostas e o 

processo decisório observaram as boas práticas de governança pública e 

princípios aplicáveis à Administração Pública, pautando-se nas avaliações 

globais das propostas com base nos critérios definidos na RFP nº40005/2017-

1, considerando a qualidade técnica e a aderência aos interesses da Marinha 

e da EMGEPRON. 

A construção das corvetas previstas no Brasil trará consideráveis 

benefícios socioeconômicos para o estado, cujo consórcio vencedor tenha sua 

base industrial física instalada. A construção das quatro corvetas para a 

Marinha representa investimentos de US$ 1,6 bilhão que poderiam manter o 

estaleiro vencedor operando por um bom período. 
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            Acendimento da pira olímpica. 
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 Consórcio “Águas Azuis” -  Atech Negócios em Tecnologias S.A,Embraer 

S.A e Thyssenkrupp Marine Systems GmbH, contando com as seguintes 

empresas subcontratadas: Ares Aeroespacial e Defesa S.A, Fundação 

Ezute, Oceana Estaleiro S.A, Omnisys Engenharia Ltda, SKM Eletro 

Eletrônica Ltda e WEG 

equipamentos elétricos 

S.A. Tem em seu portafolio 

o projeto da fragata leve 

MEKO A100 da 

Thyssenkrupp Marine 

Systems Gmbh. 

 Consórcio “Damen Saab Tamandaré” - Damen Schelde Naval 

Shipbuilding B.V e Saab 

AB, contando com as 

seguintes empresas 

subcontratadas: Consub 

Defesa e Tecnologia S.A, 

Weg equipamentos 

elétricos S.A, e Wilson Sons 

Estaleiros Ltda. Tem em 

seu portafolio o projeto da 

corveta SIGMA 10514 

Tamandaré, da Damen, 

Saab. 

 Consórcio “FLV” – Ficantieri 

S.p.A, Leonardo S.p.A e 

Vard Promar S.A., 

contando com as seguintes 

empresas subcontratadas: 

Fundação Ezute e Ares 

Aeroespacial e Defesa S.A. 

Tem em seu portafolio o 

projeto da corveta 

GOWIND 2500 do Naval 

Group. 

                                              
 

                                                                    Thyssenkrupp 

 

                    Fragata leve Meko A100. 

 

                                                                     Damen/Saab 

 
               Fragata SIGMA 10514 Tamandaré. 

                                                                      Naval Group 

 
                      Corveta GOWIND 2500. 
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