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PRESIDENTE MICHEL TEMER  COMANDA CERIMÔNIA EM QUE 
SUBMARINO CLASSE RIACHUELO, PRIMEIRA EMBARCAÇÃO 
CONSTRUÍDA NO BRASIL POR MEIO DE PARCERIA COM A 
FRANÇA, ENTRA NA FASE FINAL DE MONTAGEM  

LANÇAMENTO- O sonho de uma cidade melhor, com mais oportunidades para 
os jovens que anseiam ingressar no mercado de trabalho, mais segurança para 
a população e um crescimento sustentável como o ideal agregado aos 
empreendimentos industriais a serem erguidos na cidade foi o ponto de 
convergência dos discursos que marcaram, ontem, a cerimônia de início da 
fase de integração dos quatro submarinos convencionais da Classe Riachuelo 
previstos pelo Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), que 
está sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil em Itaguaí. 

Marco importante no projeto de reforçar a frota brasileira quatros novos 
submarinos convencionais e um submarino movido a propulsão nuclear, 
inteiramente construídos no Brasil, com a incorporação de parte da tecnologia 
francesa, a integração das partes do submarino classe Riachuelo foi saudada 
como um fator decisivo para um futuro desenvolvimento mais concreto da 
cidade de Itaguaí e região. Nos cinco discursos proferidos o que mais se ouviu 
foi que o Prosub, além de aumentar a capacidade de defesa do país em 
relação ao seu domínio marítimo, será decisivo para alavancar avanços em 
áreas como a medicina e a geração de energia, em razão das pesquisas 
voltadas para os combustíveis nucleares.  

Em meio a uma plateia formada por várias autoridades civis, militares, 
empresariais e eclesiásticas e por uma gama de funcionários que atuam no 
empreendimento da Itaguaí Construções Navais (ICN), discursaram na 
cerimônia o diretor-presidente da ICN, o francês Pascal Le Roy; o comandante 
da Marinha, almirante-de-esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira; o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann; o governador Luiz Fernando Pezão; e o presidente 
Michel Temer, cuja presença foi cercada de um forte aparato de segurança, 
com equipes fortemente armadas espalhadas por vários pontos da Rio-Santos 
e das vias de acesso ao local da cerimônia. 

Na cerimônia em Itaguaí não faltaram elogios ao projeto. “Esse feito confirma a 
capacidade operacional do estaleiro e é um salto decisivo para o avanço 



tecnológico do Brasil”, disse Pascal Le Roy. “É um projeto que vai gerar um 
efeito multiplicador para diversos setores da economia”, destacou o 
comandante da Marinha. “O submarino Riachuelo significa a soberania e a 
independência do Brasil, país que tem a maior costa do Atlântico Sul, onde é 
indispensável garantir a paz e o desenvolvimento”, discursou o ministro da 
Defesa. “Precisamos de muita segurança no Rio, mas também de empregos. 
Esse investimento é uma marca que sinaliza o desenvolvimento econômico”, 
lembrou o governador Pezão. “Esse primeiro submarino construído no Brasil 
deve muito a todos os que nele trabalharam. O Prosub é uma peça-chave na 
defesa e no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil”, salientou o 
presidente Michel Temer, antecipando que a dragagem do setor portuário de 
Itaguaí será incluída no plano nacional do setor.    

Embarcação dotada de alta tecnologia 

O centro de Comunicação Social da Marinha informou que um dos maiores 
projetos tecnológicos em desenvolvimento no Brasil emprega elevada 
sofisticação. Nessa fase, é iniciada a montagem final da embarcação, em que 
todas as seções do casco serão unidas, incluindo os múltiplos sistemas já 
instalados em cada uma delas. Trata-se da última etapa antes do lançamento 
do Riachuelo ao mar, o que está previsto para o segundo semestre desse ano.  

O Prosub é um amplo projeto que prevê a construção dos quatro submarinos 
convencionais, e, mais adiante, provavelmente com entrega prevista para 
2029, o primeiro submarino movido a propulsão nuclear, o que significa o 
domínio da tecnologia de sua construção, operação e manutenção, dele próprio 
e dos modelos convencionais. O complexo da Marinha em Itaguaí também terá 
condições de última geração para a construção de outros tipos de embarcação, 
de acordo com a demanda da esquadra brasileira.  

 Os fura-filas  

O presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Rubem Ribeiro, e o vereador 
Minouro Fukamati furaram, sem qualquer constrangimento, a fila do 
credenciamento para a participação na cerimônia de início da integração dos 
submarinos Classe Riachuelo, nesta terça (20), que contou com a presença do 
presidente Michel Temer. No compasso de espera estavam autoridades como 
generais, almirantes, militares estrangeiros, lideranças eclesiásticas, 
presidentes de companhias. Haviam até senhores de bengala, inclusive, que 
não arriscaram se assemelhar aos edis de Itaguaí e aguardaram 
pacientemente, como os demais convidados, a sua vez. 
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