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Mostra de desarmamento do Navio de Socorro de 
Submarinos Felinto Perry 

pós 32 anos de relevantes serviços prestados à Marinha, foi realizada, 

no dia 14 de dezembro, a Mostra de Desarmamento do Navio de 

Socorro Submarino (NSS) Felinto Perry, em cumprimento ao 

planejamento dos meios de superfície e ao disposto na Portaria nº 353, de 1º 

de dezembro de 2020, do Comandante da Marinha. Primeiro navio a ostentar 

este nome, ele homenageia o Chefe da Subcomissão Naval na Europa, criada 

para fiscalizar a construção de três submersíveis encomendados ao Governo 

italiano, e primeiro Comandante da Flotilha de Submersíveis, tornando-se, 

posteriormente, o Patrono da Força de Submarinos. 

O navio foi construído na 

Noruega entre 1978 e 1979 como 

Navio de Apoio ao Mergulho, 

denominando-se M/S Wildrake. Foi 

vendido, em outubro de 1986, para 

uma empresa dinamarquesa, quando 

recebeu o nome de M/S Holger Dane 

e foi empregado como Navio de 

Salvamento em campos de petróleo 

no Mar do Norte. Foi adquirido em 

1988 pela Marinha do Brasil para 

substituir o NSS Gastão Moutinho, 

sendo submetido à Mostra de Armamento em 19 de outubro, na Dinamarca, 

e incorporado em 28 de dezembro. 

Ao longo de sua “singradura”, suas capacidades foram aperfeiçoadas e 

qualificadas para desempenhar atividades de apoio, socorro e resgate à Força 
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de Submarinos, possibilitando aos submarinistas mergulharem tranquilos, 

pois havia a confiança da prontidão para eventuais necessidades de resgate. 

No último Cerimonial à Bandeira a bordo, ato solene que marca o 

encerramento de sua vida operativa, a Marinha do Brasil exaltou os nobres 

homens do mar que, com seu sacrifício e profissionalismo, forjaram a alma 

aguerrida e persistente do NSS Felinto Perry      Fonte: Defesa Aérea e Naval    

EAMCE comprometida com ação de 
responsabilidade social 

m uma tocante ação de 

responsabilidade social, a 

Escola de Aprendizes – 

Marinheiros do Ceará (EAMCE), 

atendendo a uma demanda 

especial, promoveu a reforma 

de um imóvel para acomodar a 

família do Cabo-FN-IF Expedito 

Xavier Lima Neto, e entregou as 

“chaves” do imóvel reformado, 

pronto para uso, no dia 2 de 

dezembro. Localizado no bairro 

de Serviluz, em Fortaleza-CE, o 

imóvel,  uma unidade de Próprio Nacional Residencial (PNR) passou por uma 

ampla reforma realizada pela Seção de Manutenção do Departamento de 

Administração da EAMCE e teve projeto adaptado para atender ao filho do 

militar, portador de necessidades especiais. O imóvel agora conta com rampas 

de acessibilidade, barras de apoio no banheiro e portas mais largas. 

O CB-FN-IF Expedito Xavier Lima Neto externou a alegria com a nova 

moradia: “Representa uma bênção sem medida para nossa família. Meus 

filhos, em especial o Miguel, que é cadeirante, certamente terão uma vida 

mais feliz”.                                                                           Fonte: EAMCE                                                                                                                                       

Submarino Riachuelo realiza teste de imersão em 

profundidade máxima 
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CB-FN-IF Expedito Xavier Lima Neto e família na nova 

moradia. 
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inco dias após celebrar um importante marco do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), hoje (16), registrou-se 

mais um significativo evento para a Marinha do Brasil, Naval Group, 

Itaguaí Construções Navais (ICN) e para a indústria naval brasileira, com a 

realização dos testes de imersão em máxima profundidade do 

Submarino Riachuelo (S 40). 

O teste de máxima profundidade é extremamente sensível, pois o 

submarino é submetido a altíssimos esforços devido à alta pressão da 

profundidade atingida, exigindo e testando ao máximo o casco resistente à 

pressão. Conforme divulgado pela imprensa especializada, o resultado foi o 

esperado, com o casco do submarino Riachuelo suportando todos os testes 

aplicados, consolidando ainda mais o Brasil no domínio total da complexa 

tecnologia construtiva desse tipo de embarcação. Fonte: Defesa Aérea e Naval 

Terminal Marítimo de Passageiros  é considerado  
ótima opção de investimento em portos públicos. 

leito pela FGV Transportes Primeiro e pela revista Portos e Navios como 

a melhor opção em investimento em portos públicos do país, o Terminal 

Marítimo de Passageiros do porto de Fortaleza faz parte da lista de 

concessões do Governo Federal, e que teve o processo de concessão adiado 

devido à pandemia da Covid-19. O resultado é fruto de pesquisa que avaliou 

24 projetos de arrendamentos portuários do Governo Federal, obtendo nota 

máxima de 1,63, foi destaque na webinar “A Visão do Futuro para o Porto de 

Fortaleza”, ocorrida na última quinta-feira (10). A colocação é superior à de 

equipamentos portuários como os terminais de celulose STS14A e STS14 do 

Porto de Santos (SP). 

De acordo com a diretora-

presidente da Companhia Docas 

do Ceará, engenheira Mayhara 

Chaves, “há inúmeras 

possibilidades no TMP. As 

empresas podem utilizar a área 

para outras atividades que não 

sejam apenas de movimentação 

portuária. A lei permite, por 

instrução normativa da Agência 

Nacional de Transportes 
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Terminal Marítimo de Passageiros no porto de 

Fortaleza. 
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Aquaviários (ANTAQ), que se possa utilizar da escalação de outras atividades 

também, já que a temporada de cruzeiros marítimos é sazonal”. A pesquisa 

estima, também, um aumento de 50% na movimentação de turistas no 

Terminal Marítimo por temporada. Os autores analisam que “esse projeto é 

fundamental para o desenvolvimento do mercado de viagens marítimas, pois 

a estruturação do local dará melhores condições para a atracagem dos navios 

e, certamente, impulsionará o turismo nas cidades da costa cearense e região 

vizinha.”                                                                                  Fonte: CDC 

Capitania dos Portos do Ceará apoia 10ª edição do 

“Encontro SESC Povos do Mar” 

 Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) apoiou, no dia 9 de dezembro, 

a 10ª edição do “Encontro SESC Povos do Mar”, organizado pelo Serviço 

Social do Comércio (SESC) com o objetivo de dar visibilidade e valorizar 

as comunidades litorâneas do estado. 

Na ocasião, a CPCE 

inspecionou 10 jangadas que 

participaram de um passeio pelo 

Rio Ceará, orientou tripulantes 

quanto ao cumprimento das 

Normas da Autoridade Marítima e 

acompanhou durante todo o 

percurso, iniciado e encerrado na 

Barra do Ceará, em Fortaleza 

(CE), de maneira a garantir a 

segurança dos participantes. 

Durante o encontro, as populações litorâneas mapeadas e visitadas pelo 

SESC têm a oportunidade de realizar intercâmbios e trocar experiências em 

benefício da manutenção de suas tradições e identidades.      Fonte: Com3DN 
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Inspeção de embarcações no Rio Ceará. 
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