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Classe Tamandaré - Resultado final poderá ser 

adiado para o primeiro trimestre de 2019. 

guarda-se com ansiedade o resultado final da licitação para o 

fornecimento de quatro corvetas da nova classe Tamandaré. Com 

exceção da proposta apresentada pelo Consórcio FLV - Fincantieri 

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

Promar S.A., que realizará a 

construção do projeto elaborado 

pelo Centro de Projetos Navais da 

Marinha, os outros Consórcios 

vencedores apresentaram 

propostas baseadas em 

embarcações já existentes, com 

adaptações para as especificações 

de projeto. 

Anuncia-se que há forte possibilidade de que o anúncio do consórcio 

vencedor seja feito provavelmente em março de 2019. Tal possibilidade está 

alicerçada no novo cenário político-institucional, a partir de janeiro de 2019, 

com o resultado das eleições, que empossará um novo presidente, gabinete 

e ministros, transferindo a pauta para o novo presidente e seus ministros 

tomarem conhecimento e deliberarem sobre tão importante projeto para a 

Marinha do Brasil. Ainda na fase pós “Short List”, todos os consórcios 

deverão apresentar uma última oferta melhorada das suas propostas 

originais, a chamada Best and Final Offer (BAFO), que serão reanalisadas e 

concorrerão para o resultado final do certame.                                   

Fonte: Poder Naval    

Marinha reinicia operações aéreas embarcadas da 

FAB. 
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aterializando o conceito da interoperabilidade entre as Forças 

Armadas, o Ministério da Defesa vem buscando pleno êxito em suas 

missões, com a prontidão e a capacidade de mobilização de seus 

recursos. No último dia 24 de outubro, uma aeronave de asas rotativas da 

Força Aérea Brasileira realizou pouso e decolagem a bordo do Navio Doca 

Multipropósito NDM Bahia, reiniciando as atividades aéreas conjuntas entre a 

Marinha do Brasil e a Força Aérea.  

A parte operativa foi dividida 

em treinamentos em terra e no 

mar, sendo as atividades terrestres 

realizadas na Base Aérea Naval de 

São Pedro da Aldeia, no Rio de 

Janeiro, e a parte marítima por 

meio de pousos a bordo de navios 

da Marinha, na Baía da Ilha Grande. 

A operação propicia a qualificação 

do pessoal de terra e do grupo 

aéreo, verificando a melhor utilização e integração dos recursos a serem 

utilizados no NDM Bahia e no PHM Atlântico.                    Fonte: MinDefesa  

                       

Mais um navio de pesquisas segue para a Antartida 
 

 Marinha do Brasil enviará mais um navio para apoiar as atividades de 

pesquisa científica na Antártida, em conjunto com o Navio Polar 

Almirante Maximiano. Amanhã, suspenderá no Rio de Janeiro, o Navio 

de Apoio Oceanográfico NApOc Ary Rongel, sob o comando do CMG Antônio 

Braz de Souza e integrante da 37ª Operação Antártica, para “realizar 

trabalhos de campo nos refúgios e 

acampamentos do continente, servindo 

também como plataforma de 

recolhimento para pesquisadores. O 

navio também será utilizado para dar 

apoio logístico aos Módulos Antárticos 

Emergenciais, à reconstrução da Estação 

Antártica Comandante Ferraz, e a 

realização de levantamentos 

hidrográficos. 
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Super Puma pousado no NDM Bahia 

 

            Acendimento da pira olímpica. 

 

Wikipedia 

 
NApOc Ary Rongel. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Partida_do_Ary_Rongel_para_a_Ant%C3%A1rtica_(15462687695).jpg
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REGISTRO 

 

Soamarino(a)s.  

Amanhã se realiza o segundo turno das eleições 2018. Esteja com o seu título eleitoral 

pronto, e compareça à respectiva seção eleitoral para exercer o seu direito de 

cidadania. 

 

 

A embarcação fará escala técnica no porto de Rio Grande para o 

reabastecimento e o carregamento de materiais e equipamentos para a 

missão que deverá ter duração até abril de 2019. Haverá escalas técnicas 

também em Punta Arenas e Montevideo.                    Fonte: Agência Brasil 

                

                                

 

                                              
 


