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Casa de Cultura vai ganhar outras cores e Expo Itaguaí

movimentará a cidade até o próximo domingo
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Qual a importância do pro-
grama de submarinos?
Ele é resultante da Estraté-
gia Nacional de Defesa, que
balizou o que a sociedade
queria das Forças Armadas.
O Prosub é continuação do
programa nuclear da Mari-
nha. O mais importante é
que o Prosub está calcado
no tripé: capacitação profis-
sional, transferência de
tecnologia e nacionalização.

Itaguaí foi uma decisão
acertada para ter a base? 
Itaguaí foi uma escolha
estratégica, por várias con-
dições favoráveis: ela tem
águas profundas naturais —
o que permite que o subma-
rino logo esteja em alto-mar
— tem a base aérea próxi-
ma, além do Arco Metropo-
litano, da BR-101 e do Porto
de Itaguaí. 

ENTREVISTA

GILBERTO MAX ROFFÉ
Almirante e coordenador
geral do Prosub
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B Desde 2013, Itaguaí é palco de uma
empreitada ousada: o Programa de De-
senvolvimento de Submarinos (Prosub),
da Marinha brasileira. Graças a ele, o pa-
ís terá, até 2025, o primeiro submarino
de propulsão nuclear.

Anovidade é mais rápida do que o sub-
marino convencional e possui maior ca-
pacidade de ocultação dentro do mar.
Movido por energia gerada através de
enriquecimento de urânio, um submari-
no de propulsão nuclear pode navegar
por grandes áreas, para defender o terri-
tório nacional, sem a necessidade de vol-
tar à terra para recarregar a bateria. Já
um submarino convencional é capaz de
ficar apenas entre 24 e 36 horas sem re-
carregar a bateria.

Localizado ao lado do Porto de Ita-
guaí, o complexo industrial-militar onde
édesenvolvido o Prosub é composto pela
Unidade de Fabricação de Estruturas
Metálicas (Ufem) e pelo Estaleiro e Base
Naval (EBN) de submarinos. Segundo a
Marinha, durante todo o programa, te-
rão sido gerados 13.717 empregos dire-
tos e 6.469, indiretos. 

Para se ter uma ideia do impacto eco-
nômico, apenas na fase da construção ci-
vil, cerca de metade da mão de obra é de
moradores de Itaguaí, o que correspon-
de a cerca de 1.285 profissionais. Um dos
trabalhadores é o auxiliar de serviços ge-
rais Gabriel Garcia, de 34 anos, que atua

no canteiro de obras do EBN. Funcioná-
rio há três meses da Odebrecht Defesa e
Tecnologia, que atua em toda a constru-
ção civil do empreendimento, Gabriel é
portador de deficiência física e conta que
está aprendendo muito:

— Nunca imaginei um dia trabalhar
em uma obra deste porte.

Ao construir o submarino de propul-
são nuclear, o Brasil fará parte de um se-
leto grupo de países que já possui a tec-
nologia: China, Inglaterra, Estados Uni-

dos, Rússia e também
França. Além do de pro-
pulsão nuclear, quatro
submarinos convencio-
nais estão sendo cons-
truídos no complexo.
Como o Brasil queria fe-
char parceria com uma
nação que dominasse as
tecnologias para ambos

os tipos e apenas a Rússia e a França se
encaixavam no perfil, o país acordou
com os franceses a parceria para o desen-
volvimento do Prosub e a transferência
de tecnologia.

Oalmirante de esquadra Gilberto Max
Roffé, coordenador-geral do Prosub, ex-
plica que o progresso de Itaguaí é muito
importante para a Marinha:

— Esperamos cerca de cinco mil pes-
soas para morar naquela área, quando
a base estiver pronta.

Evolução a

bordo
Programa de submarino da Marinha movimenta 
a economia e moradores ficam orgulhosos 
de participar de programa inovador

B INOVAÇÃO

B Tenho muito orgulho de
poder fazer parte de um
projeto tão grande e impor-
tante para o país. Quero
ajudar a construir os cinco
submarinos, principalmen-

te o primeiro nuclear brasi-
leiro. É emocionante pensar
que vou poder vê-los, e falar
para meus três filhos:
“Olha, o papai que ajudou a
construir’’. Conheci a ICN
lendo um artigo no jornal
sobre Prosub, e, logo, me
interessei. Eu me matriculei
no Programa Acreditar, e,
após obter a certificação
como soldador, fui convida-
do para trabalhar.

‘Vou falar para meus
filhos: papai construiu’

DEPOIMENTO

FELIPE DE MAGALHÃES
27 anos, soldador na Itaguaí
Construções Navais (ICN)
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Só o ISS no
Prosub
renderá 
R$ 300
milhões 
ao município

‘A escolha 
da base em
Itaguaí foi
estratégica’


