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Malabo, 6 de julho de 2010

Conforme adiantado ontem pela ALIDE, à meio dia de hoje foi assinado, dentro do hangar da
Corveta Barroso, um Protocolo de Intenções detalhando o interesse do Ministério da Defesa
Nacional da Guiné Equatorial. A Corveta Barroso se encontra atracada no porto da capital do
país africano em meio a uma viagem de longa duração àquele continente.

O documento foi assinado, por um lado, pelo Diretor-Presidente da Emgepron, Vice-Almirante
Marcélio de Castro Pereira, e pela parte da Guiné Equatorial, por seu Ministro da Defesa
Antonio Mba Nguema. Vários oficiais graduados das forças armadas do país acompanharam o
Ministro da Defesa na sua visita de apresentação da Corveta Barroso.

A comitiva local percorreu o navio visitando o Passadiço, o COC e o Centro de Controle de
Máquinas (CCM) do navio, antes de passar ao hangar para a assinatura do convênio entre as
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duas nações. O Embaixador Brasileiro no país também prestigiou o evento a bordo.

Além do navio propriamente dito, a Emgepron também vai vender aqui um pacote de serviços
para treinamento de oficiais e praças, visando prepará-los o melhor possível para poder extrair
o máximo de seu novo navio. Acompanhando os diretores da Emgepron estava o Sr José
Roberto Bello Simas, representante do Estaleiro EISA/Mauá, provável construtor do navio em
discussão.

O próprio Lula em sua declaração de ontem enfatizou a decisão do Brasil de ofertar a todos os
países amigos do Golfo da Guiné os mesmos pacotes de treinamento militar que estão sendo
desenvolvidos para a modernização da Marinha da Namíbia. Após a parada em São Tomé e
em Lagos na Nigéria o time comercial da Emgepron voltará a encontrar a Corveta Barroso no
porto de Accra, capital de Gana, para repetir a rotina corrida de apresentações e visitas. Se
tudo correr como previsto, outro Protocolo de Intenções será assinado entre a empresa
brasileira e a marinha local, dando, com duas vitórias simultâneas, a partida na carreira
internacional dos navios da nova família Barroso.

A cobertura da ALIDE desta missão à África foi possível graças ao apoio da MTU e da Saab
Technologies
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