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Cerimônia Dia do Marinheiro - PROSUB 2020 

 

 

A Marinha do Brasil realizará, na manhã do próximo dia 11 de dezembro, no Complexo 

Naval de Itaguaí, Sul do Estado do Rio, como parte das comemorações do Dia do Marinheiro, uma 

apresentação dos resultados do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) que 

incluirá uma inédita demonstração do estágio de construção ou de testes dos cinco submarinos 

previstos no programa, iniciado em 2008 e considerado o maior investimento atual do país na área 

de defesa. 

A cerimônia, denominada “Dia do Marinheiro - PROSUB 2020”, contará com a presença do 

presidente Jair Bolsonaro e de outras autoridades do governo, e incluirá as cerimônias de batismo e 

lançamento do submarino Humaitá (S-41) e de integração das seções do Tonelero (S-42), além de 

mostrar como está a preparação, para a entrega ao setor operativo da Marinha, do Riachuelo (S-40), 

o primeiro do programa, já lançado e atualmente passando por testes finais de mar. 

Em cumprimento aos protocolos de enfrentamento da pandemia do Covid-19, o evento terá 

um número reduzido de convidados, mas toda a cerimônia será transmitida, ao vivo, pela TV Brasil 

e no canal oficial da Marinha no Youtube, de forma concomitante às comemorações do Dia do 

Marinheiro que vão acontecer nos nove distritos navais do país.  

A cerimônia incluirá ainda registros do estágio atual de montagem do Angostura (S-43), o 

quarto submarino do PROSUB, e dos avanços no desenvolvimento do protótipo da planta de 

propulsão do Álvaro Alberto (SN-BR), o primeiro submarino convencional brasileiro com 

propulsão nuclear e cujo lançamento está previsto para o final da década de 2020. Está prevista, 

ainda, a presença, na Área Sul do Complexo Naval de Itaguaí, do submarino nuclear USS Vermont, 
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da Marinha dos Estados Unidos e do navio doca multipropósito “Bahia”, da corveta “Barroso” e do 

submarino “Tupi”, da Marinha do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviço: 

Local: Complexo Naval de Itaguaí (CNI) - Rua Joaquim Fernandes 239, Ilha da Madeira, Itaguaí-

RJ. (Área norte do Complexo Naval) 

Data: 11 de dezembro 

Horário: 10h 

A solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 18h, do dia 10 de dezembro (horário de 

Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto. 

 

Link: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/area-de-imprensa/credenciamento-

de-imprensa/avisos-de-credenciamento/viagem-presidencial-a-cidade-de-itaguai-rj 

 

 

Contato: 

Departamento de Imprensa 

Centro de Comunicação Social da Marinha 

Telefones: (61) 3429-1293 / 99238-9790 

E-mail: imprensa@marinha.mil.br 
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