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Batismo do PSV Cormoran e Renovação de contratos dos
PSVs Albatroz e Gaivota



COMUNICADO AO MERCADO

Wilson, Sons comunica o batismo do PSV Cormoran e a renovação de contratos dos PSVs Albatroz e Gaivota com a

Petrobras.

O PSV Cormoran foi construído no estaleiro da Companhia, em Guarujá (SP), e entregue à Wilson, Sons Ultratug

Offshore (WSUT), empresa na qual a Companhia detém 50% de participação. O PSV Cormoran, que é a 12ª

embarcação própria da frota de apoio marítimo da WSUT, entrará em operação de longo prazo com a Petrobras. No

final de 2017, a WSUT planeja possuir uma frota de 34 embarcações.

O PSV Cormoran contou com incentivos do Governo Federal e Estadual e financiamento com fundos do Fundo de

Marinha Mercante (FMM), do Ministério dos Transportes, concedido por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES). Adicionalmente, dois PSVs contratados pela Petrobras estão em diferentes fases de

construção no estaleiro da Companhia.

O PSV Cormoran tem 71,85 metros de comprimento, 16 metros de boca, calado de 6 metros, além de 3.200 toneladas

de porte bruto e velocidade de 13 nós. A embarcação conta com tecnologia e projeto de engenharia Damen.

A Companhia comunica, ainda, que a WSUT acaba de renovar os contratos de afretamento dos PSVs Albatroz e

Gaivota para a Petrobras por um período de 4 anos.

Sobre a Wilson, Sons

A Wilson, Sons, por meio de suas subsidiárias, é um dos maiores operadores integrados de logística portuária,

marítima e terrestre no mercado brasileiro. Com mais de 170 anos de história, a Companhia oferece completa linha de

serviços, em âmbito nacional, a participantes dos setores de comércio nacional e exterior, bem como à indústria de

óleo e gás. As principais atividades da Wilson, Sons estão divididas nos seguintes segmentos: Terminais Portuários,

Rebocagem, Offshore, Logística, Agenciamento Marítimo e Estaleiros. Para mais informações visite o nosso site:

www.wilsonsons.com.br/ri
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