
 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail 

 
 

 

 

 

 

 

Prioridade para o PROSUB. 

essa semana, o Comandante do Exército, General Villas Boas, 

participará de reunião com o presidente eleito Jair Bolsonaro. 

Segunda a imprensa especializada, um dos temas a ser tratado na 

reunião “deverá ser na forma de um pedido para que sejam mantidos os 

planos estratégicos das forças armadas que envolvem compromissos 

internacionais”. Entre os planos 

estratégicos considerados 

prioritários pelo General Villas 

Boas, comandante das forças 

terrestres, estão a compra dos 

caças Gripen, pela Força Aérea 

Brasileira e o projeto de construção 

do submarino nuclear, da Marinha 

do Brasil.            

O PROSUB – Programa de Submarinos, é atualmente o principal 

programa da Marinha do Brasil, fruto de um acordo técnico militar com a 

França, que prevê a construção de quatro submarinos convencionais e um 

submarino nuclear. O programa é um grande avanço para a construção 

naval militar, uma vez que prevê a transferência de tecnologia para a 

construção de submersíveis para a defesa da Amazônia azul. Com o término 

próximo do governo Temer, a Marinha do Brasil tem se preocupado com a 

disponibilidade do fluxo orçamentário que garanta a continuidade das ações 

do programa e do cronograma previsto. Está programado para meados de 

dezembro próximo, o lançamento do primeiro submarino em construção, o 

Riachuelo, representando um significativo marco para o final da comissão do 

Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, à frente do Comando 

da Marinha do Brasil.                                                     Fonte: DefesaTV    

Força e tradição das velhas corvetas. 

N 
                                                                     DefesaTV 

 

                    General Villas Boas 

 

Nº 043/2018      05 DE NOVEMBRO DE 2018 

SOAMARCE INFORMA A
M

IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

043/2018 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijjfi77LveAhUFjpAKHSu7AhIQjRx6BAgBEAU&url=http://defesa.tv.br/comandante-do-exercito-gen-villas-boas-quer-que-bolsonaro-mantenha-como-prioridade-a-compra-dos-cacas-e-o-prosub/&psig=AOvVaw0k1GhoYZsxoj4cH89Di0Ej&ust=1541459008833182
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjooKKcuLPeAhWEkpAKHbTfBLsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.olarealezas.com.br/2017/09/campanhas-e-seus-significados-brasil.html&psig=AOvVaw1mdssNykgnEtHrJPZzSE23&ust=1541170108250867


 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail 

 
 

inda demonstrando força e operacionalidade, a corveta Caboclo V19, 

subordinada ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste, 

realizou a comissão “Expedição Protrindade VII/2018”, em apoio à 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), 

concluída em 5 de outubro. O propósito é prover os meios e o apoio 

necessários ao transporte, à permanência de pesquisadores e à realização 

de pesquisas científicas na Ilha da Trindade, Arquipélago de Martin Vaz e 

áreas marítimas adjacentes.  

Parte de uma flotilha de 

corvetas compradas nos anos 1950, 

a corveta Caboclo V19, da classe 

Imperial Marinheiro foi incorporada 

em 1955 e é a última remanescente 

desse lote fornecido pelo estaleiro 

holandês C.C. Sheepsbower & 

Gashonder Bedriff Jonker & Stans. “O 

navio tem como mascote o 

personagem "Chico Bento", 

representando o caboclo brasileiro. 

Navega sob o lema "Tamos Aí", que demonstra sua versatilidade seu espírito 

guerreiro, estando sempre pronto para atuar quando necessário”. Participou 

das buscas dos destroços do voo Air France AF 447, que caiu no oceano 

Atlântico, sendo a primeira embarcação a chegar ao local do sinistro e a 

primeira a recolher partes da aeronave e corpos no oceano.                                
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