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NUCLEP e ICN evoluem na construção do SN-BR 

o dia 02 de agosto, realizou-se reunião entre o presidente da Nuclebras 

Equipamentos Pesados - NUCLEP, Contra-Almirante Carlos Henrique 

Silva Seixas, e o Diretor Presidente da Itaguaí Construções Navais - 

ICN, André Portalis, para estabelecer mais um avanço importante do 

Programa Nacional de Desenvolvimento de Submarinos - PROSUB, da Marinha 

do Brasil. 

Acompanhados dos Diretores 

Administrativo da NUCLEP, C. Alte. 

Oscar Moreira Filho, e Industrial da 

ICN, Carlos Adolpho, foram iniciadas as 

tratativas para a construção da Seção 

de Qualificação do Submarino de 

Propulsão Nuclear Álvaro Alberto. A 

Seção possibilitará que engenheiros, 

técnicos e operários realizem suas 

atividades, em fase de testes, antes de 

aplicá-las em definitivo nas seções que 

serão construídas para o SN-BR. Com 

moderna tecnologia originada do acordo com os franceses, O SN-BR terá 100 

metros e deslocamento de 6 mil toneladas, e será o primeiro submarino de 

propulsão nuclear da história do Brasil, bem como, o primeiro a ser construído 

no Hemisfério Sul. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que detêm um projeto para 

a construção de um submarino nuclear voltado exclusivamente para a caça 

de outros submarinos, que não carregará mísseis balísticos. 
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Comandante da Marinha recebe comitiva 

francesa em Itaguaí. 
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Dias antes, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le 

Drian e comitiva, visitaram o Complexo Naval em Itaguaí e foram recebidos 

pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Brabosa Júnior. 

Reforçando a importante parceria estratégica entre Brasil e França, que 

existe desde 2008 para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos- 

PROSUB, a visita mostrou a evolução e o estágio de transferência de 

tecnologia para a construção de quatro submarinos convencionais, que 

culminará no primeiro submarino com propulsão nuclear, construído no País. 

                                                                            Fonte: MB e Poder Naval 

Páscoa dos Militares em Fortaleza 

 Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana, e o Comandante da Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da Silva, 

convidam os soamarinos para a cerimônia religiosa alusiva a “Páscoa dos 

Militares”. A cerimônia terá início às 10h do dia 09 de agosto, em três locais 

diferentes, divididos para atender as diversas crenças religiosas.  

O ritual católico ocorrerá na Catedral Metropolitana de Fortaleza; o ritual 

evangélico ocorrerá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério do 

Templo Central, e o ritual espírita ocorrerá no Auditório da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará.                                                             

                                                                       Fonte: CPCE e EAMCE 

 

Declaração a Grumete da Turma Lima de 2019 

 Comandante da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará, Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da Silva informa 

que no dia 16 de agosto, às 10h, 

ocorrerá em suas dependências a 

Cerimônia Militar de Declaração a 

Grumete da Turma Lima de 2019, 

composta de 298 alunos. A 

Declaração a Grumete representa o 

final de um período de adaptação nos seis primeiros meses do Curso de 
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Formação de Marinheiros e a cerimônia conta com a participação da tripulação 

da EAMCE, familiares dos formandos e convidados. Na ocasião, será realizada 

a entrega de insígnias aos grumetes graduados nas diversas categorias, 

conforme o desempenho nas notas escolares e na conduta militar. 

                                                                                          Fonte: EAMCE                                                                              

 

AgCamocim promove Curso de Pescadores em 

Iatrema 

 

AgCamocim da Capitania dos Portos do Ceará realizou, no dia 26 de 

julho, a cerimônia de formatura do Curso de Formação de Aquaviários 

- Pescador Profissional Nível 1 

(CFAQ-III C/M N1) no município de 

Itarema-CE. Durante o curso, 

promovido no período de 11 a 26 de 

julho, foram ministradas aulas sobre 

atividade da pesca; condução e 

operação de embarcação; sistema de 

propulsão a motor diesel; primeiros 

socorros; técnicas de sobrevivência 

pessoal; prevenção e combate a 

incêndio; e segurança em operações 

de embarcação. 

Após a realização do curso, foram entregues os certificados de conclusão 

e as Cadernetas de Inscrição e Registro (CIR) para 29 alunos que concluíram 

o curso com êxito. A solenidade contou com a presença de familiares dos 

pescadores, autoridades civis do município e militares da AgCamocim. 

                                                                           Fonte: CPCE AgCamocim 

  

Corveta Barroso vai integrar a Força Interina da 

ONU no Líbano 

 Corveta Barroso V-34 suspendeu da Base Naval do Rio de Janeiro no 

dia 04 de agosto, rumo ao Líbano, para assumir as atribuições de navio-

capitânia da Força-Tarefa Marítima (FTM) que integra a Força Interina 

das Nações Unidas no Líbano - UNIFIL em 15 de setembro próximo. A partida 

ocorreu após seis meses de preparo dos militares a respeito de missões de 
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Aula do curso em Itarema. 
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paz. As atividades, conduzidas pela Marinha do Brasil para o bom 

funcionamento da Corveta Barroso, envolveram instruções e exercícios 

visando às certificações de pessoal e material.  

Os militares participaram 

da Reunião de Comando e 

Estado-Maior do 18° 

Contingente Brasileiro no 

Líbano, que contou com a 

presença do Comandante e 

Chefes de Departamentos do 

futuro navio-capitânia e de 

integrantes do Estado-Maior da 

FTM, ocorrida no Ministério da 

Defesa. Realizaram também 

Estágio de Operações de Paz Naval, receberam instruções referentes ao 

“pacote azul” (Core Pre-Deployment Training Materials), por ocasião do 

Estágio de Preparação para Comandantes e Oficialidade da FTM, e no Estágio 

Preparatório para Contingentes de Tropa para Operações de Paz, para os 

demais membros da tripulação. 

Após 2015 e 2017, a “Operação Líbano XVI” marcará a terceira 

participação da Barroso na FTM-UNIFIL. Durante seis meses como navio-

capitânia, o navio conduzirá operações de interdição marítima a fim de 

contribuir para o impedimento da entrada não autorizada de armamento e 

material correlato no território libanês, pelo mar; além de cooperar para a 

capacitação da Marinha Libanesa.                                      Fonte: MinDefesa 
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Corveta Barroso V-34. 
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