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Na próxima terça-feira, dia

cursos de carreira do Corpo de Fuzileiros Navais

Almirante Sylvio de Camargo (CIASC),

Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, a cerimônia 

Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, do Curso Especial de Comandos 

Anfíbios, do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e do Curso de Especialização, totalizando 

mais de 1.000 formandos.  

Na ocasião, também ocorrerá a

realizado no Brasil. A iniciativa pioneira é resultado da parceria entre a Marinha do Brasil e a 

Organização das Nações Unidas (representada pelo Centro de Informação das Nações Unidas no 

Brasil – UNIC Rio) e visa a contribuir para que o Brasil possa atingir as metas de significativa 

ampliação da participação feminina em operações de manutenção da paz estabelecidas pela ONU.

Durante o evento, serão ainda apresentados e incorporados os mais novos mei

do Corpo de Fuzileiros Navais: 23 Carros Lagarta Anfíbio (CLAnf)

viaturas blindadas anfíbias, no padrão 

(RAM/RS), é fruto de contrato assinado entre 

da América. Os CLAnf representam o mais importante equipamento do Corpo de Fuzileiros Navais, 

uma vez que são fundamentais para a execução de operações anfíbias e expedicionárias, permitindo 

as melhores condições para a defesa da soberania nacional, especialmente na Amazônia Azul. 
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PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE   

feira, dia 18 de dezembro, será realizada a cerimônia de formatura dos 

do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), conduzidos pelo Centro de Instrução 

(CIASC), no ano de 2018. Presidida pelo Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, a cerimônia marca a conclusão do C

Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, do Curso Especial de Comandos 

Anfíbios, do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e do Curso de Especialização, totalizando 

Na ocasião, também ocorrerá a formatura do 1º Estágio de Operações de Paz para Mulheres

. A iniciativa pioneira é resultado da parceria entre a Marinha do Brasil e a 

Organização das Nações Unidas (representada pelo Centro de Informação das Nações Unidas no 

UNIC Rio) e visa a contribuir para que o Brasil possa atingir as metas de significativa 

ampliação da participação feminina em operações de manutenção da paz estabelecidas pela ONU.

Durante o evento, serão ainda apresentados e incorporados os mais novos mei

23 Carros Lagarta Anfíbio (CLAnf). A aquisição 

viaturas blindadas anfíbias, no padrão Reliability, Availability, Maintainability/Rebuild

contrato assinado entre a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos 

da América. Os CLAnf representam o mais importante equipamento do Corpo de Fuzileiros Navais, 

uma vez que são fundamentais para a execução de operações anfíbias e expedicionárias, permitindo 

ndições para a defesa da soberania nacional, especialmente na Amazônia Azul. 
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18 de dezembro, será realizada a cerimônia de formatura dos 

conduzidos pelo Centro de Instrução 

no ano de 2018. Presidida pelo Comandante da Marinha, 

a conclusão do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, do Curso Especial de Comandos 

Anfíbios, do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos e do Curso de Especialização, totalizando 

formatura do 1º Estágio de Operações de Paz para Mulheres 

. A iniciativa pioneira é resultado da parceria entre a Marinha do Brasil e a 

Organização das Nações Unidas (representada pelo Centro de Informação das Nações Unidas no 

UNIC Rio) e visa a contribuir para que o Brasil possa atingir as metas de significativa 

ampliação da participação feminina em operações de manutenção da paz estabelecidas pela ONU. 

Durante o evento, serão ainda apresentados e incorporados os mais novos meios operativos 

. A aquisição dos novos CLAnf, 

Reliability, Availability, Maintainability/Rebuild to Standard 

a Marinha do Brasil e a Marinha dos Estados Unidos 

da América. Os CLAnf representam o mais importante equipamento do Corpo de Fuzileiros Navais, 

uma vez que são fundamentais para a execução de operações anfíbias e expedicionárias, permitindo 

ndições para a defesa da soberania nacional, especialmente na Amazônia Azul. 
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Tiveram também papel de grande destaque nas operações de ocupação do Complexo do Alemão, 

em 2010, quando ficaram amplamente conhecidos pela população.  

Como parte da programação, será também inaugurado, com a participação do Ministro do 

Esporte, Leandro Cruz Froes da Silva, o prédio do Programa Forças no Esporte do CIASC 

(PROFESP-CIASC), construído com recursos do programa desenvolvido pelo Ministério da 

Defesa, com o apoio das Forças Armadas, e em parceria com os Ministérios do Esporte, da 

Educação e do Desenvolvimento Social e da Secretaria Nacional de Juventude. O PROFESP 

oferece, nas organizações militares, atividades esportivas e educativas a crianças e jovens em 

situação de vulnerabilidade. As novas instalações contarão com vestiários e seis salas de aula, 

dentre elas uma sala de lutas, uma sala de leitura, um laboratório de inglês e um de informática, e 

permitirão ampliar, ainda mais a atuação do PROFESP no CIASC, que já atende hoje a 512 crianças 

e adolescentes, de 10 a 18 anos, oriundas de 20 comunidades da Ilha do Governador. 

O Corpo de Fuzileiros Navais é a força estratégica de pronto emprego e de caráter 

expedicionário do Brasil, sendo a única tropa composta exclusivamente por militares profissionais. 

Todos os Fuzileiros Navais, sem exceção, são aprovados em concurso público e submetidos a 

intenso processo de preparação ao longo de suas carreiras. O CIASC, inaugurado em 1955, 

representa o coração do processo de ensino no CFN, uma vez que, todos os Fuzileiros Navais, 

Oficiais e Praças, ao longo de suas carreiras passam por este Centro para a realização de cursos 

profissionais. 

 

Serviço 

Evento: Formatura dos Cursos do Corpo de Fuzileiros Navais e do 1º Estágio de Operações de Paz 

para Mulheres, incorporação de novas Viaturas Anfíbias e inauguração do prédio do Programa 

Forças no Esporte  

Local: Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo. Rua Comendador Bastos, 894, 

Freguesia, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ.  

Data: 18 de dezembro de 2018 

Horário: 9h30 

Contato e informações: Email: ciasc.rp@marinha.mil.br / Telefone: (21) 3396-1955 / (21) 3386-

4645 / (21) 96728-2113  


