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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

 

Marinha do Brasil realiza cerimônia de 

 No dia 7 de junho de 2019, 

Especial de Habilitação para P

Almirante Alexandrino (CIAA). 

Com o maior quantitativo de formandos 

homens e 406 mulheres receberão suas insígnias de Sargentos das mãos de suas madrinhas e 

padrinhos. O acontecimento representa

da Marinha, dentro de um processo contínuo de 

desempenhos acadêmicos do Corpo de Praças da Armada (CPA) e do 

(CAP) receberão prêmios do Ministério da Defesa, da Diretor

do próprio CIAA, como reconhecimento. 

 

Serviço: 
Local: Centro de Instrução Almirante Alexandrino (Avenida Brasil, nº 10.946, Penha, Rio de 

Janeiro-RJ) 

Data: 07 de junho de 2019 

Hora: 10h 

Telefone: (21) 2126-6003 

Os jornalistas interessados em cobrir o evento, deverão realizar o crede

Planalto (http://www2.planalto.gov.br/acompanhe

imprensa/avisos-de-credenciamento/viag

Haverá estacionamento no local para a imprensa.

fazendo o translado dos jornalistas cadastrados 

 

Contato: 
Centro de Comunicação Social da Marinha

Tel: (21) 99876-8962 

E-mail: imprensa@marinha.mil.br
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MARINHA DO BRASIL 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
 
 

PRESS-RELEASE 
 

erimônia de encerramento do Curso Especial de Habilitação para 
Promoção a Sargento 

 
 

7 de junho de 2019, às 10h, será realizada a cerimônia de encerramento do Curso 

Promoção a Sargento (C-Esp-HabSG), no Centro de Instrução 

 

o maior quantitativo de formandos da história da instituição para es

homens e 406 mulheres receberão suas insígnias de Sargentos das mãos de suas madrinhas e 

representa a conclusão de uma importante etapa 

da Marinha, dentro de um processo contínuo de capacitação. Os alunos com os melhores 

o Corpo de Praças da Armada (CPA) e do Corpo Auxiliar de Praças 

receberão prêmios do Ministério da Defesa, da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha e o 

do próprio CIAA, como reconhecimento.  

Centro de Instrução Almirante Alexandrino (Avenida Brasil, nº 10.946, Penha, Rio de 

cobrir o evento, deverão realizar o credenciamento pelo site do 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/area-de-imprensa/credenciamento

credenciamento/viagem-presidencial-a-cidade-do-rio-de-janeiro

Haverá estacionamento no local para a imprensa. Até 9h30, haverá um micro

o translado dos jornalistas cadastrados ao local do evento. 

Comunicação Social da Marinha 

imprensa@marinha.mil.br  
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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

ncerramento do Curso Especial de Habilitação para 

ncerramento do Curso 

, no Centro de Instrução 

da instituição para essa graduação, 2.139 

homens e 406 mulheres receberão suas insígnias de Sargentos das mãos de suas madrinhas e 

 da carreira das praças 

Os alunos com os melhores 

Corpo Auxiliar de Praças 

ia do Pessoal Militar da Marinha e o 

Centro de Instrução Almirante Alexandrino (Avenida Brasil, nº 10.946, Penha, Rio de 

nciamento pelo site do 

imprensa/credenciamento-de-

janeiro-rj-4) 

um micro-ônibus do CIAA 


