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NAe São Paulo A-12. 

 

                                                                                                                                                                              

Será vendido o casco do Navio Aeródromo NAe São 

Paulo A-12 

omprado em 2000 para 

substituir o porta-aviões 

Minas Gerais, o NAe São 

Paulo A-12 foi fabricado na 

França e serviu à Marinha de 

seu país de origem entre 1963 e 

1999, sendo utilizado em guerras e 

missões oficiais. Custou US$ 12 

milhões ao Brasil, o equivalente a 

R$ 22 milhões na época. No Brasil, 

passou por uma série de 

dificuldades, como problemas mecânicos e até uma explosão (que causou a 

morte de três tripulantes, em 2004), até ser retirado de atividade em 2017, 

após a conclusão da Marinha de que seria inviável modernizar a embarcação 

para que servisse às Forças Armadas até 2039, conforme previa o plano 

original. 

 O NAe  São Paulo A-12 era o único porta-aviões da Marinha brasileira, 

e o maior navio da frota. Nos 17 anos que permaneceu em plena operação 

por aqui, ficou um total de 206 dias na água, o que equivale a menos de 

3,1% do período em que foi usado pela Marinha. Após um estudo sobre a 

possibilidade de modernizá-lo, a Marinha decidiu, em 2017, tirá-lo de 

operação porque concluiu que “o empreendimento exigiria elevado 

investimento financeiro, conteria incertezas técnicas e necessitaria de um 

longo período para execução. O único porta-aviões da frota brasileira está 

aposentado e vai a leilão. Interessados em comprar o porta-aviões NAe São 

Paulo A-12 têm até o dia 9 de dezembro para apresentar proposta à 
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Adams Challenge – Offshore Supply Vessel 

 

Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), responsável pelo 

certame. 

 O valor mínimo do lance é de R$ 5,3 milhões e o edital restringe a 

destinação final da embarcação “única e exclusiva de Reciclagem Segura e 

Ambientalmente Adequada de Navios”. Tal exigência do Edital refere-se ao 

fato de que o navio possui até mil toneladas de amianto (elemento 

considerado cancerígeno), o que o impede de ser naufragado e obrigará o 

comprador a realizar uma delicada operação de remoção dessa substância 

tóxica. Para tentar evitar este fim para o navio, um grupo da sociedade civil 

uniu-se em uma instituição que tenta convencer o governo a transformá-lo 

em um museu flutuante.                                  Fonte: Defesa Aérea e Naval 

Marinha receberá em dezembro o novo navio de 
resgate de submarinos 

m substituição ao Navio de 

Salvamento Submarino, 

Felinto Perry (K11), que 

apresenta graves problemas 

de propulsão, a Marinha do 

Brasil estava negociando com a 

empresa Adams Offshore WLL, 

sediada no Bahrein, o navio de 

apoio offshore de 4.100 toneladas, 

especializado no apoio a atividades 

submarinas. A nova embarcação 

deve chegar em 20 de dezembro, segundo fonte especializada. O novo 

Offshore Supply Vessel deverá substituir o Navio de Salvamento Submarino, 

Felinto Perry (K11), que teve sua baixa decidida pela Alta Administração 

Naval (Comandante da Marinha e Almirantado). 

 A embarcação que assumirá o lugar do Felinto Perry é do tipo Adams 

Challenge, de 85 metros de comprimento, 18 de boca e 8 de calado. O navio 

encontrava-se no complexo portuário de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes 

Unidos, quando foi inspecionado por uma delegação da Força Naval 

brasileira. Em termos técnicos, trata-se de uma embarcação de apoio 

offshore multifuncional com posicionamento dinâmico e elétrico, concebida 

para suportar uma ampla variedade de atividades de suporte offshore, 

E 

https://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/07/Adams-Challenge-–-Offshore-Supply-Vessel.jpg
https://www.adamsoffshore.com/pdf/acspec.pdf
https://www.adamsoffshore.com/pdf/acspec.pdf
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Submarino Tapajó S33 

 

incluindo o apoio ao mergulho e o gerenciamento de ROV (Remotely 

Operated Vehicle).                                                        Fonte: Poder Naval 

Marinha do Brasil confirma a intenção de vender  

submarinos da classe Tupi 

m nota enviada à Sputnik Brasil, "A Marinha do Brasil (MB) esclarece 

que há intenção em avançar tratativas e estudos sobre a possibilidade 

de reparos, manutenção e construção de submarinos, bem como a 

transferência dos submarinos IKL-209 (classe Tupi) para Marinhas que 

manifestarem interesse, com vistas a manter a capacidade logística da MB", 

ressaltou a Força. 

 Questionada pela Sputnik 

Brasil, a Marinha do Brasil não 

informou se há previsão de quando 

os submarinos serão colocados à 

venda, quanto pretende arrecadar 

com a transferência ou quais 

países já demonstraram interesse 

nos navios. Portais de notícias 

estrangeiros, no entanto, já 

divulgam o interesse de seus países na compra dos submarinos brasileiros. 

Em junho, o portal de notícias da Argentina Infobae noticiou, durante visita 

oficial do presidente Jair Bolsonaro a Buenos Aires, que almirantes 

argentinos negociavam a aquisição de até quatro IKLs. A intenção seria 

reativar a capacidade operacional do “Comando de la Fuerza de 

Submarinos”, prejudicada desde o desaparecimento do ARA San Juan em 

novembro de 2017. 

 A negociação teria sido formalizada com uma declaração de intenções 

assinada pelos ministros da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo e Silva, e 

da Argentina, Oscar Aguad. As dificuldades econômicas do país vizinho, no 

entanto, podem complicar o negócio. 

 Recentemente, a Rádio Gdansk, da Polônia, noticiou que o Ministério 

da Defesa do país estaria interessado na compra dos submarinos brasileiros 

Timbira e Tapajó, dois dos cinco da classe IKL 290/1400 pertencentes à 

E 

https://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2014/07/Submarino-Tapajó-S33-realizando-pick-up-com-helicóptero-Super-Lynx-e1555887060936.jpg
https://br.sputniknews.com/defesa/2018090412132928-operacoes-marinha-brasil/
https://br.sputniknews.com/defesa/2018090412132928-operacoes-marinha-brasil/
https://br.sputniknews.com/defesa/2018090412132928-operacoes-marinha-brasil/
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                                                   CPCE                                                         EAMCE 

      

          Participantes na CPCE.                                               Participantes na EAMCE. 

 

Marinha do Brasil. De acordo com a rádio, o negócio estaria estimado entre 

US$ 200 e 300 milhões. Além de Argentina e Polônia, o Peru também tem 

sido mencionado nas especulações sobre possíveis países interessados na 

aquisição dos submarinos brasileiros.                           Fonte: Sputnik Brasil 

Crianças e jovens participam do projeto “Pátria 

Amada Brasil” na CPCE e na EAMCE 

 

omo parte do projeto “Pátria Amada Brasil”, do Comando de 

Operações Navais da Marinha, que tem o objetivo de incentivar o 

espírito cívico nos alunos dos ensinos Fundamental e Médio, A 

Capitania dos Portos do Ceará  recebeu 31 crianças do Centro Educacional 

M. Fialho, do bairro Mucuripe, na manhã do dia 02 de outubro. Por sua vez, 

a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará recebeu 70 crianças de 04 a 11 

anos, oriundas da Escola Nossa Senhora das Dores e do Projeto Bom Jesus, 

o qual é implementado pela Associação Educacional Comunitária Asafe. 

Recebeu também, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará recebeu, no 

dia 4 de outubro, a visita de 40 alunos da Escola Pública Estadual de Ensino 

Médio Engenheiro Ageu Romero, localizada no município de Paraipaba. 

 Recepcionados pelo Comandante da Capitania dos Portos do Ceará, 

Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana e pelo Comandante da 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Alexandre 

Pereira da Silva, as crianças conheceram as diversas atividades relativas às 

respectivas organizações militares, o cerimonial à bandeira e palestras com 

foco na disseminação de valores como hierarquia, disciplina e respeito à 

Pátria.                                                                    Fontes: CPCE e EAMCE 

 

Eleito o novo presidente da AVCFN em Fortaleza 
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Cerimônia no navio de pedra da EAMCE. 

 

 A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará sediou, no dia 03 de 

outubro, Assembleia Geral Ordinária da Seção Regional Fortaleza da 

Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN). A cerimônia 

foi presidida pelo Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre 

Silva. 

 Na ocasião, o Capitão de Fragata (RM1-FN-T) Francisco Valcílio de 

Sales foi eleito presidente da Seção Regional Fortaleza da AVCFN para o 

biênio 2019-2021. Também foram empossados os novos membros da 

Diretoria Administrativa Regional e respectivo Conselho Fiscal. 

 Deixou o cargo o Terceiro-Sargento (RM1-FN-IF) Francinaudo Silva 

Gonçalves, que apresentou o Relatório de Atividades da Seção Regional 

Fortaleza referente a 2018-2019 e a prestação de contas relativa ao período 

de 1o de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019, além de proposta de 

orçamento para 2019-2020.                                                  Fonte: EAMCE         

Dia dos Veteranos é celebrado pela Capitania dos 

Portos do Ceará e Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará 
 

 Capitania dos Portos do 

Ceará e a Escola de 

Aprendizes- Marinheiros do 

Ceará realizaram, no dia 10 de 

outubro, cerimônia alusiva ao Dia 

do Veterano. O evento contou com 

a presença do Comandante da 

EAMCE, Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da Silva; do 

Vice-Presidente da União dos 

Oficiais da Reserva e Reformados 

da Marinha do Ceará 

(UNORMACE), Capitão de Mar e Guerra (RM1) Bonfadini e do Presidente da 

Seção Fortaleza da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais 

(AVCFN), Capitão de Fragata (RM1-FN-T) Sales, além de militares da Ativa, 

da Reserva, Reformados, Veteranos de Guerra, Servidores Civis, integrantes 

da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR), familiares e convidados dos 

agraciados. 

 

 A programação foi organizada pelo Núcleo de Assistência Social (NAS) 
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da EAMCE, sendo iniciada no auditório, com exposição de fotografias atuais e 

históricas da Escola, exibição de vídeos sobre a instituição e palestra com o 

tema “Para Além da Reserva: Estratégias do Projeto de Vida”. Ao término 

das atividades no auditório, foi realizada cerimônia de entrega de distintivos 

em torno do Navio de Pedra, com Cerimonial à Bandeira e canto do Hino 

Nacional pela banda de alunos da Turma Lima/2019, em que militares da 

CPCE e da EAMCE foram agraciados.                                      Fonte: EAMCE 

                                        

                                                           


