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Contra-Almirante (IM) JAMIL MERON FILHO, presidente da CCCPM

EDITORIAL
Em 01 de março de 2007, tomou posse no Comando da Marinha, o Almiran-

te-de-Esquadra JÚLIO SOARES DE MOURA NETO.

Nesta edição, Sua Excelência se dirige aos nossos leitores, para transmitir 

palavras de confiança, ânimo e crença que, unidos, poderemos alcançar dias 

ainda melhores para a nossa “Família Naval”. Nesse sentido, concito-os para 

que façam uma leitura atenta e reflexiva das palavras do nosso Comandante 

da Marinha.

No que diz respeito às atividades executadas pela CCCPM e SIPM, estejam 

certos, os nossos caros leitores, de que continuamos buscando novos produ-

tos e serviços que visem facilitar e melhorar a qualidade de vida, na mesma 

direção dada pelo Comandante da Marinha. Durante a leitura que farão deste 

nosso periódico, os senhores poderão verificar essa nossa constante preocu-

pação.

Como sempre, estamos prontos para receber suas sugestões ou críticas. 

Elas são de muita importância para aprimorarmos nossas atividades, e esse é 

um grande ensinamento deixado pelos nossos antigos Chefes Navais. Não será 

diferente durante o período em que estiver à frente do Comando da Marinha 

o Alte. Moura Neto. 

Veja na contracapa os demais endereços de nossos escritórios e representações.
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Como Comandante da Marinha, é para mim uma 

grande satisfação poder dirigir-me  aos leitores do Jornal 

dos Inativos e Pensionistas (JIPE) e da Revista da Moradia 

da Marinha (REMMAR).

 Recentemente, como Diretor-Geral do Pessoal da 

Marinha, pude constatar os avanços tecnológicos reali-

zados pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 

(SIPM), sempre focados na melhoria do atendimento ao 

nosso pessoal da reserva, aos inativos e às pensionistas da 

Marinha. Posso citar a criação do sistema de recadastra-

mento descentralizado, executado por diversas Organiza-

ções Militares situadas fora da área do Rio de Janeiro, e 

a melhoria das instalações destinadas ao atendimento do 

público no próprio SIPM.

Nesta oportunidade, gostaria de enfatizar o meu 

compromisso, que não será pontual, mas sim diuturno, 

no trato da questão salarial, não só no que tange à sua 

melhoria, como pela manutenção da isonomia entre os 

percentuais de reajuste a serem concedidos aos militares 

da ativa, da reserva, inativos e pensionistas. Uma vez con-

cretizada essa aspiração, estou certo de poder contribuir 

para a busca da melhoria da qualidade de vida, indispen-

sável para todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram 

a engrandecer a nossa Marinha.

No que diz respeito às atividades desenvolvidas pela 

Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 

(CCCPM), verifica-se que a implementação do seu novo 

Plano de Negócios, aprovado em dezembro de 2004, já 

está permitindo colher os frutos dessa decisão tomada 

pelo Almirantado. Assim é que a CCCPM está presente com 

seus escritórios de representação em quase todos os Dis-

tritos Navais, oferecendo produtos e serviços, tais como o 

financiamento imobiliário, o empréstimo rápido, aplicado 

na melhoria das habitações de nosso pessoal, além de par-

cerias com a iniciativa privada, ação que possibilita, por 

exemplo, a retirada daqueles que, por força das circuns-

tâncias, habitam em áreas consideradas de risco.

Caros leitores, asseguro-lhes que a nossa Instituição 

sempre teve, e terá, no homem o seu maior patrimônio 

e melhor investimento. Esse foi o ensinamento deixado 

pelos nossos antigos Chefes Navais. Não será diferente du-

rante o período em que estiver à frente do Comando da 

Marinha. 

Minhas palavras finais são de fé e entusiasmo. Con-

to com a colaboração de todos, pois, juntos, poderemos 

vencer as adversidades e as dificuldades que possam se 

apresentar. Dessa maneira, sem sombra de dúvidas, conti-

nuaremos a construir a Marinha que o Brasil não só mere-

ce, como necessita.

PALAVRAS DO 
 

DA MARINhA
Almirante-de-Esquadra

JÚLIO SOARES DE MOURA NETO



Muitas pessoas vivem quase uma vida inteira 
com dor, e essas dores agudas se transformam 
em dores crônicas. Os motivos são os mais varia-
dos, situando-se, entre os principais, o stress, os 
maus hábitos posturais, obesidade e transporte 
e levantamento de pesos inadequados. Até bem 
pouco tempo atrás eram combatidas as conse-
qüências, ou seja, meramente a dor, sem ana-
lisarem-se as causas e as origens do problema, 
obviamente os resultados desses tratamentos são 
ineficazes, e, por conseguinte, a qualidade de 
vida é  altamente prejudicada.

A Clinica da Coluna e da Dor do Dr. André 
Castanhede tem por objetivo colocar o que há 
de mais moderno em aparelhos para tratamento 
da dor além de prescrever abordagens comple-
mentares, que ensejam a efetiva recuperação, 
prevenção e melhora da qualidade de vida não só 
de atletas, como de pessoas de qualquer idade, 
ativas ou sedentárias. 

Já na consulta inicial o paciente toma conhe-
cimento das técnicas, aplicadas e sua filosofia e 
funcionamento, e perceberá um novo conceito 
de saúde.  Além disso, são associadas outras te-
rapias pesquisadas cientificamente da medicina 
alternativa, tais como a homeopatia, e a princi-
pal delas, a terapia com MICROCORRENTES (apa-
relho da empresa DENTOFLEX / SP com selo do 
ministério da Saúde) que consiste em equilibrar o 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

 Menores  taxas de mercado

 Sem consulta ao SPC e SERASA

 Parcelas  fixas descontadas em folha

 Sem obrigação de seguro

 Compramos dívidas, quitamos 

todos os bancos

 Atendemos em todo o Brasil

Basta ter: último contracheque, identidade, 

CPF e  comprovante de residência.

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

CONTE COM A GENTE PARA REALIZAR SEUS SONhOS!

R. do Ouvidor, 60 - 10° andar Subir direto à Sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (Próximo a Esq.  rua 1° de Março)

(21) 2232-2559 | (21) 2509-6233
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

ATÉ
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MODERNOS TRATAMENTOS PARA DOR CRÔNICA
Dr.Msc. André Leandro Knebel Castanhede

sistema de condução elétrica do corpo principal-
mente em lesões musculoesqueléticas (ruptura 
muscular e ligamentar parcial dor cervical hérnia 
de disco), e doenças neurológicas como síndrome 
do túnel do carpo, síndrome de jogrem, ciatal-
gias, fibromialgias, e doenças articulares com 
comprometimento espacial do movimento do 
corpo. QUEM SABE QUE O FUTURO DO hOMEM 
SEJA O UNIVERSO MICRO ONDE A CÉLULA POSSA 
SER TRATADA EM PRIMEIRO PLANO, E NÃO O ÓR-
GÃO, COMO É FEITO NOS DIAS DE hOJE.

O Dr. André Leandro Knebel Castanhede CRM 
5258202-9 é graduado em MEDICINA (UCPel/RS) 
há 14 anos, MESTRADO EM MOTRICIDADE hUMA-
NA (UCB) com especialização em Medicina Física 
e Reabilitação (PUC/RIO), (ABBR 02 anos), Medi-
cina do Exercício do Esporte (ESTáCIO DE Sá/RIO) 
e Homeopatia (FBH/RIO) e também com experi-
ência de 10 anos nos tratamentos para dor aguda 
e crônica, é membro da sociedade brasileira e 
internacional do estudo da dor e. É o responsável 
pela Clínica da Coluna e da Dor na Aveni-
da das Américas 15801/ 304 Rio de 
janeiro.

E ATUALMENTE é diretor do 
Centro de Pesquisa e Re-
abilitação no Esporte  do 
Rio de Janeiro.

72
Meses 

48
Meses 

Para Servidor 
Civil da Marinha

Para Militares 
da Marinha

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

CLÍNICA DA COLUNA E DA DOR

Dr. André Leandro Knebel Castanhede

ENDEREÇO: Av. das Amércas, 15.801
Cob. 304 - Recreio - RJ
TEL: (21) 2437-6665
E-MAIL: andrecastanhede@gmail.com 

Medicina Física e Reabilitação 
Medicina do Exercício e do Esporte

NOVO CONSULTÓRIO NO CENTRO!



A CCCPM, por intermédio da 

Divisão de Comercialização, en-

contra-se capacitada a prestar 

consultoria jurídico-imobiliária 

ao pessoal da MB que estiver 

interessado na obtenção de fi-

nanciamentos imobiliários, quer 

por intermédio desta Autarquia, 

quer por meio de outros agentes 

financeiros.

Dúvidas 

podem ser 

enviadas à 

CCCPM por 

carta ou pe-

los seguintes 

e-mails: 

                    

    ouvidoria@cccpm.mb
     ouvidoria@cccpm.mar.mil.br 
     comercialização@cccpm.mb        
     comercialização@cccpm.mar.mil.br
ou diretamente em um de nossos 

Escritórios.

A CCCPM passou a adotar o Sistema de Amortização Crescente 
(SACRE) em substituição ao Sistema Francês de Amortização, conhe-
cido como Tabela PRICE, a partir de janeiro de 2005.

O SACRE permite que o mutuário pague menos juros pelo financia-
mento, além de possibilitar uma progressiva redução das prestações e 
do comprometimento de sua renda ao longo do prazo contratado. 

Os financiamentos dos Programas Habitacionais PROMORAR e 
PROFIM, concedidos até o final de 2004 pela Tabela PRICE, poderão 
migrar para o SACRE a qualquer tempo, sem nenhum custo adicional, 
dependendo da vontade do mutuário.

Nos financiamentos do PROMORAR e PROFIM, a atualização das 
prestações ocorre, normalmente, trinta dias após o reajuste salarial 
concedido ao militar ou ao servidor civil, no mesmo percentual apli-
cado aos salários (vinculação salarial plena). No SACRE, as prestações 
são reajustadas anualmente, considerando o saldo devedor, atuali-
zado mensalmente pelo mesmo índice que corrige as cadernetas de 
poupança, e o prazo remanescente do financiamento.

A CCCPM prestará todos os esclarecimentos necessários para que 
o mutuário possa optar pelo sistema que lhe for mais favorável.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
MIGRAÇÃO DE CONTRATO DO SISTEMA PRICE PARA O SACRE

PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES
EMPRESTIMO RÁPIDO IMOBILIÁRIO - ERAP

CONSULTORIA 
JURÍDICO-IMOBILIÁRIA

Existe valor e prazo máximo para 
o ERAP?
Sim. O ERAP será concedido até 
o valor máximo de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) por um prazo não 
superior a máximo de 48 (quarenta 
e oito) meses). Valores e prazos 
diferentes dos informados ficam 
sujeitos à aprovação do Presidente 
da CCCPM.

Por que são necessários tantos 
documentos para a aquisição de 
um imóvel?
Na realidade não se trata de 
excesso de documentação para 
a aquisição de um imóvel que, 
em compra direta vendedor x 
comprador, poderia ser feita com 
menor exigência de documentos  
previstos em Lei, desde que 
houvesse confiança mútua entre 
os envolvidos na negociação.
No caso da concessão de FI, a 
CCCPM tem que observar os seus 
interesses e obrigações como 
Autarquia Federal e, ao mesmo 
tempo, os interesses de seus 
beneficiários. Os documentos 
exigidos visam, em primeiro 
lugar, verificar as condições de 
legalidade do imóvel, objeto da 
negociação; em segundo lugar, as 

condições das partes para vender 
e comprar; e, em terceiro e último 
lugar, se o pretendente ao FI tem 
a capacidade para contratar a 
operação financeira.

Beneficiários com mais de 65 anos 
de idade podem contratar ERAP?
Sim. Os beneficiários com mais de 
65 anos de idade podem contratar 
ERAP, a regra geral é que a idade 
do beneficiário somada ao prazo 
de pagamento do empréstimo 
não exceda a 70 anos, desde 
que observadas as seguintes 
condições:

a) até 65 anos o beneficiário fica 
isento do preenchimento da ficha 
de proposta de seguro;

b) beneficiários entre 66 e 70 
anos de idade – devem preencher 
uma ficha para avaliação pela 
seguradora, quanto à possibilidade 
do mesmo ser incluído na apólice 
de seguro. Para esta faixa de 
idade o prazo do empréstimo será 
obtido pela diferença de 70 anos 
e a idade do beneficiário, ou seja, 
um beneficiário de 68 anos poderá 
contrair um empréstimo com prazo 
de pagamento de até 24 meses;  

Quais os descontos efetuados no 
ato da liberação do empréstimo?
A Taxa de Abertura de Crédito 
(TAC), correspondente a 1% do 
valor do empréstimo, o prêmio 
de seguro referente ao mês da 
liberação do ERAP, correspondente 
a 0,032% do valor do empréstimo 
e os  juros pró-rata, contados da 
data da liberação do empréstimo 
em conta-corrente do beneficiário 
até o último dia do referido mês. 

A quitação antecipada de ERAP 
implica em despesa extra?
A CCCPM poderá cobrar a titulo 
de despesas administrativas 
adicionais, uma comissão para 
liquidação de até 1% do valor 
do ERAP concedido. Atualmente 
não está sendo cobrado nenhum 
encargo extra para a quitação 
antecipada.

VEJA EM NOSSO SITE MAIS RESPOTAS !
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CONVÊNIOS COM A CAIXA ECONÔMICA    FEDERAL (CEF)
A CCCPM, em estrita parceria 

com as Superintendências Regio-
nais da CEF, formalizou uma série 
de Convênios pelos quais aquela 
Instituição estende os produtos 
referentes à sua linha de crédito 
aos Beneficiários desta Autarquia 
em condições especiais. São con-
siderados beneficiários da CCCPM 
as seguintes categorias: 

- os militares da ativa da MB;
- os servidores civis em ativi-

dade na MB e órgãos vinculados;
- os militares e servidores ci-

vis anteriormente citados, quando 
na inatividade; e

- os pensionistas dos benefici-
ários constantes das alíneas supra-
mencionadas.

 

A) CARTA DE CRÉDITO CAIXA – INDIVIDUAL – SFI - SISTEMA DE FINANCIAMEN-
TO IMOBILIÁRIO

Trata-se de uma linha de Crédito Imobiliário, com recursos da CEF, vinculado ao SFI 

- Sistema de Financiamento Imobiliário, destinado à aquisição, construção e reforma 

e/ou ampliação de imóvel urbano comercial ou residencial. Para as modalidades Aqui-

sição de Imóvel Residencial novo ou usado, Construção em Terreno Próprio e Aquisição 

de Terreno e Construção de Imóvel Residencial. Dentro dessa modalidade as operações 

precisam atender a pelo menos uma das condições abaixo:

- o valor de avaliação do imóvel deverá ser superior a R$ 350.000,00; e

- o valor financiado deve ser  superior a R$ 245.000,00.

Taxa de Juros: 12,5% ao ano + TR 

B) CARTA DE CRÉDITO FGTS – INDIVIDUAL - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL

 É uma linha de financiamento, com recursos do FGTS, destinada à aquisição de 

imóvel novo ou usado, conclusão/reforma e/ou ampliação de imóvel, construção de 

imóvel, aquisição de terreno e construção de imóvel. Este produto é destinado àqueles 

com Renda Familiar Bruta de até R$ 4.900,00 e suas condições são as seguintes:

- o valor de avaliação do imóvel deve ser inferior à R$ 100.000,00 (para as regiões 

metropolitanas do RJ/SP e DF); e inferior à R$ 80.000,00 (para as demais regiões).

- apenas para imóveis novos o financiamento concedido pode ser de até 100% do 

valor de avaliação; e

- para imóveis usados o financiamento concedido será de, no máximo, 80% do valor 

de avaliação.

Taxas de Juros: 

• 6% ao ano + TR (para renda familiar bruta até R$ 1.875,00);

• 8,16% ao ano + TR (para renda familiar bruta entre R$ 1.875,01 e R$ 3.900,00); e

• 10,16% ao ano  + TR (para renda familiar bruta entre R$ 3.900,01 e R$ 4.900,00).

C) CARTA DE CRÉDITO FGTS – INDIVIDUAL – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO

 Trata-se de uma linha de financiamento, utilizando-se os recursos do FGTS, para 

aquisição de material de construção, possibilitando a construção, conclusão, ampliação 

ou melhoria de imóvel residencial urbano, direcionado à pessoa física. Os limites de 

financiamento, estabelecidos em função da renda familiar bruta, são os seguintes:

- para aquisição de material de construção: de R$ 1.000,00 à R$ 7.000,00; e

- para conclusão, ampliação ou reforma: de R$ 3.000,00 à R$ 70.000,00.

Taxas de Juros: 

• 6% ao ano + TR (para renda familiar bruta até R$ 1.875,00);

• 8,16% ao ano + TR (para renda familiar bruta entre R$ 1.875,01 e R$ 3.900,00); e

• 10,16% ao ano + TR (para renda familiar bruta entre R$ 3.900,01 e R$ 4.900,00).

D) CARTA DE CRÉDITO SBPE-SFH – INDIVIDUAL

 Compõe-se de uma linha de Crédito Imobiliário, com recursos do SBPE, nas condi-

ções do Sistema Financeiro da habitação, destinada à Aquisição de Imóvel Residencial 

Urbano, Aquisição de Terreno e Construção ou Construção de Imóvel Residencial Urba-

no, localizado na malha viária do Município.

• o valor máximo de avaliação do imóvel não poderá exceder  R$350.000,00;

• as taxas de juros podem ser  pré ou pós-fixadas;

• a taxa de juros nominal será de 9,5690 % ao ano, mas no caso do pagamento dos en-

cargos ser realizado por débito em conta, o mesmo será reduzido para 8,6488% ao ano); e

• o valor financiado será equivalente a  80 % do valor de avaliaçã.

Já foram formalizados Convê-
nios com as seguintes Superin-
tendências da CEF:

01. Rio de Janeiro - RJ

02. Natal - RN

03. São Paulo - SP

04. Curitiba - PR

05. Vitória/Vila Velha - ES

06. Salvador - BA

07. Aracaju - SE

08. Rio Grande/Porto Alegre - RS

09. Maceió - AL

10. Recife/Olinda PE

11. Fortaleza - CE

12. São Luis - MA

13. Belém – PA

OS 
PRODUTOS 
DESSES 
CONVÊNIOS 
SÃO OS 
SEGUINTES

REMMAR | ABRIL 2007 | WWW.CCCPM.MAR.MIL.BR06



CONVÊNIOS COM A CAIXA ECONÔMICA    FEDERAL (CEF)
O proponente:
• comparece à uma agência 

da CEF;
• recebe as orientações so-

bre o produto desejado;
• preenche a guia de pes-

quisa cadastral;
• preenche a Ficha de Ca-

dastro Pessoa Física;
• após a aprovação recebe 

a Carta de Crédito com valida-
de por 30 dias, se aprovada a 
operação pelo sistema de ris-
co;

• recebe a relação de do-
cumentos e formulários; e

• providencia a documen-
tação.

Os interessados em algum 
desses produtos poderão pro-
curar quaisquer agências da 
CEF ou uma Filial de Atendi-
mento da CCCPM localizadas 
nas cidades listadas na última 
página.

E) IMÓVEL NA PLANTA E/OU EM CONSTRUÇÃO – RECURSOS CEF HABITAÇÃO-SFI

 Trata-se de uma linha de Crédito que destina-se à produção de empreendimentos 

habitacionais, com recursos da CEF, e é vinculada ao Sistema de Financiamento Imobiliá-

rio – SFI, com financiamento direto às pessoas físicas, agrupadas em condomínios ou por 

sindicatos, cooperativas, associações ou pessoas jurídicas voltadas à produção habita-

cional. Enquadram-se nessa modalidade as operações que atenderem a pelo menos uma 

das condições abaixo:

• o valor de avaliação do imóvel não pode ser superior a R$350.000,00; e

• o valor de financiamento concedido não poderá ser superior a R$245.000,00.

 Taxa de Juros: 12,5% ao ano + TR

F) IMÓVEL NA PLANTA E/ OU EM CONSTRUÇÃO COM RECURSOS DO FGTS

 Esta linha de Crédito é destinada à produção de empreendimentos habitacionais, 

reabilitação de empreendimentos urbanos e produção de lotes urbanizados, e está vin-

culada ao Programa de Carta de Crédito Associativo, com financiamento direto às pes-

soas físicas, agrupadas em condomínios, sindicados, cooperativas, associações, pessoas 

jurídicas voltadas à produção habitacional, companhias de habitação ou órgãos asseme-

lhados, Estados, Municípios, Distrito Federal ou órgãos da sua administração direta ou in-

direta, com ou sem a participação de Construtora. As condições gerais são as seguintes:

- é destinado a pessoas físicas com renda familiar bruta até R$ 4.900,00; e

- o valor de avaliação do imóvel deve ficar entre R$ 3.000,00 e R$ 100.000,00.

Taxas de Juros: 

• 6% aa + TR (para famílias com renda familiar bruta até R$ 1.875,00); 

• 8,16% aa + TR (para famílias com renda familiar bruta entre R$ 1.875,01 e R$ 

3.900,00); e

• 10,16% aa + TR (para famílias com renda familiar bruta entre R$ 3.900,01 e R$ 

4.900,00).

G) IMÓVEL NA PLANTA E/ OU EM CONSTRUÇÃO COM RECURSOS DO SBPE

Trata-se de uma linha de Crédito destinada à produção de empreendimentos habita-

cionais, com recursos do SBPE, vinculada ao Sistema Financeiro de habitação – SFh, com 

financiamento direto a pessoas físicas agrupadas em condomínios ou por sindicatos, 

cooperativas, associações ou pessoas jurídicas voltadas à produção habitacional.

• o valor máximo de avaliação do imóvel deverá ser de  R$350.000,00;

• as taxas de juros podem ser  pré ou pós-fixadas;

• a taxa de juros nominal é de 9,5690% ao ano (mas para o caso do paga-

mento dos encargos por débito em conta, reduz-se para 8,6488% ao ano); e

• as quotas de financiamento serão de até 80 % do valor de avaliação.

H) CONSTRUCARD

É uma linha de financiamento destinada à aquisição de material 

de construção e/ou armários sob medida a ser utilizado em imóvel 

residencial urbano, sendo as compras efetuadas por meio de car-

tão de débito junto às lojas credenciadas.  É destinado à pessoa fí-

sica, cliente de qualquer operação na CEF, podendo sua vinculação 

ocorrer quando da contratação da operação, mediante abertura 

de conta corrente individual ou conjunta solidária.

• o prazo definido para as compras pode variar de 2 à 6 meses. 

Sendo que as amortizações somente passarão a ocorrer após termi-

nado esse prazo; e

• os encargos mensais na amortização serão de:

- Taxa de Juros de 1,65% ao mês.

- Taxa operacional mensal de R$ 25,00.



O vencedor do Concurso Cultural “Dê O 
Nome aos Castores” promovido na última edição 

da Remmar foi Wesley Miranda. 
Os personagens foram batizados com os nomes 

de Timão e Anilha e em breve Wesley, que reside 
em Manaus, ganhará uma viagem até o Rio de Ja-
neiro para visitar a Sede da Caixa de Construções.

Importante: as condições oferecidas neste anúncio são por tempo indeterminado, podendo ser alteradas ou extintas a qualquer momento, sem
aviso prévio. Portanto, só poderão ser usufruídas enquanto estiverem em vigor. Produtos destinados à pessoa física. Crédito e financiamento
sujeitos a análise e aprovação. A idade do cliente/co-participante somada ao prazo do financiamento não poderá ultrapassar 70 anos.

O crédito imobiliário do Banco Real tem um portfólio completo
para atender à sua necessidade. E você pode financiar seu novo
endereço com taxas a partir de 9% a.a. + TR, em até 20 anos.

Consulte as condições especiais para a Marinha, para financiamento de até 100% do valor
do imóvel, e também a modalidade de parcela fixa nas agências ou nos pontos de atendimento
bancário do Banco Real.

Crédito imobiliário.
Diversas opções 
para você adquirir 
o seu imóvel.

Cyan Magenta Yellow Black

Os: 607724 Form: 210X297 Operador:Regina

Agência: LEWLARA Cliente: REAL Mac: Premedia_7

Mídia: Anúncio Perfil: Analógico Prova: Chromedot

607724_Cred21X29.7  11/21/06  2:39 PM  Page 1

REMMAR | ABRIL 2007 | WWW.CCCPM.MAR.MIL.BR08

Castora ANILhACastor TIMÃO

CONCURSO CULTURAL

CONTROLAR GASTOS É CUIDAR DO PLANETA
ONG LANÇA UMA SÉRIE DE PUBLICAÇÕES EM PROL DO USO CONSCIENTE DO 
DINHEIRO E DO CRÉDITO

PRÁTICAS EMPRESARIAIS NÃO ESTÃO DE ACORDO COM O DISCURSO RESPONSÁVEL

CONSUMIDOR DEVE FICAR 
ATENTO ÀS ARMADILHAS DO 

CRÉDITO

Alumas propagandas não expõem 
claramente as condições que podem 
levar os consumidores a uma situação 
crítica.

O resultado de uma pesquisa rea-
lizada pelo IDEC está na edição onli-
ne da revista do instituto, que pode 
ser acessada no www.idec.org.br. As 
publicações do Akatu também podem 
ser baixadas gratuitamente pela in-
ternet, no site www.akatu.org.br.

O Instituto Akatu – Pelo Consumo Cons-
ciente trata a questão do endividamento 
sob o ponto de vista de equilibrar a satis-
fação das necessidades pessoais, com o 
impacto que elas podem ter na sociedade 
e no meio ambiente. há dois anos debru-
çada sobre esse tema, a ONG – que nasceu 
como braço do Instituto Ethos – lançou 

uma série temática chamada “Consumo 
consciente do dinheiro e do crédito”. São 
quatro publicações que abordam, a partir 
de questões cotidianas, estratégias para 
sanar o rombo nas contas pessoais, sem-
pre levando a reflexões sobre como a falta 
de cultura financeira prejudica não só o 
consumidor, mas toda a sociedade.

Quatro publicações atendem a diferen-
tes públicos. O “ABC do consumo conscien-
te do dinheiro e do crédito” é uma espécie 
de guia de bolso para o consumidor final. 

Uma das recomendações para man-
ter o controle dos gastos é estar atento 
a pequenas despesas. Isto fica mais claro 
quando se avalia que quem depositar na 
poupança R$ 2 ao dia terá ao longo de 30 
anos cerca de R$ 60 mil.

Educação para o consumo é funda-
mental. A prática empresarial, no entan-
to, continua fazendo uma propaganda 
agressiva pelo crédito fácil. É possível 
contratar e renegociar empréstimo até 
pelo terminal eletrônico.

Para reequilibrar as relações entre 
fornecedores e tomadores de crédito, a 
primeira providência seria uma mudança 
na política de crédito. AQUI COMEÇA SUA VIDA!

CCCPM



CASA DO MARINHEIRO

Dentre os diversos entretenimentos oferecidos pela 

Casa do marinheiro o Cine Amazônia azul vem ganhan-

do destaque, devido à programação de qualidade ofere-

cida durante os finais de semanas, nas diversas sessões, 

nos horários de 10:00h com filmes infantis e às 14:00h 

com filmes para adultos.

Ser associado da Casa do Marinheiro 
está ao seu alcance!

Com um preço acessível militares 
da ativa e inativos podem desfrutar de 
um local que possui qualidade em lazer, 
cultura e entretenimento

Se associe já! Maiores informações pelo telefone da secretaria 
social:

Tel: (21) 2584-2282

VOCÊ NÃO 
PODE PERDER!

Venha conferir nossa programação!

No dia 17 de fevereiro, a 

Casa do Marinheiro (CMN) com-

pletou 69 anos de existência. 

Ao longo desse período vem 

cumprindo sua missão: “Ofe-

recer às Praças da Marinha do 

Brasil, Servidores Civis asseme-

lhados e familiares facilidades 

para prática de atividades so-

ciais, recreativas e esportivas, 

assim como promover ensino e 

aprimoramento cultural”.

Atualmente, a Casa do 

Marinheiro conta com um par-

que aquático, piscinas, bar/

restaurante, campos de fute-

bol oficial society, quadras po-

liesportivas e de tênis, ginásio, 

salão de festas, quiosques com chur-

rasqueiras, ciclovia, sauna secas e a 

vapor, hotel de trânsito para Praças do 

Rio de Janeiro, um cinema, Centro de 

Estudos Supletivos (CES), que oferece 

ao pessoal da MB e seus dependentes a 

oportunidade de concluir seus estudos 

por meio de módulos, programando 

seu próprio tempo de estudo e conclu-

são do  curso, capela para celebração 

de batizados, casamentos, missas, 

de aniversário e outros serviços reli-

giosos, parque infantil, auto-escola, 

academia, posto de recadastramento 

do SIPM, confecção de carteiras de 

identidade efetuadas pelo serviço iti-

nerante do serviço de Identificação da 

Marinha e áreas de  lazer.

CADA DIA MELHOR

Você sabia que se você enguiçar o 
seu carro em determinadas vias da 
Cidade do Rio de Janeiro, você não 
poderá chamar o seu reboque par-
ticular? 
Na hora da  emergência, nem 
adianta ligar para o seu reboque 
e/ou seguradora, pois, em locais 
como Linha Vermelha, Linha Ama-
rela, Auto-Estrada Lagoa-Barra e 
outros (por exemplo), eles não são 
autorizados a socorrer você. Para 
evitar problemas, anote, e deixe 
uma cópia em seu veículo, os nú-
meros dos telefones de emergência 
de algumas vias especiais do Rio de 
Janeiro. 

Linha Amarela: 0800 242 355 
Linha Vermelha: 2584-4245 
Avenida Brasil: 3852-0382 e 
0800 28 28 664 
Túnel Rebouças: 3852-0382  e  
0800 28 28 664 
Túnel Santa Bárbara: 3852-
0382 e 0800 28 28 664 
Mergulhão da Praça XV: 3852-
0382 e 0800 28 28 664 
Auto-Estrada Lagoa-Barra (in-
cluindo os túneis do Joá, Zuzu 
Angel, Acústico e Elevado do 
Joá): 3852-0382 e 800 28 28 664 

Se você estiver em qualquer 
outro lugar, em situação de 
perigo, peça ajuda à Polícia 
Militar - Tel.: 190.

UTILIDADE PÚBLICA Para registrar ocorrência em 
acidentes de trânsito (colisão de 
veículos, atropelamentos etc), 
você deve chamar a Polícia Mili-
tar (Tel: 190) ou, caso não haja 
vítimas no acidente, a Guarda 
Municipal, pelo Tel.: 0800 211 
532. 

Mais alguns telefones úteis para 
quem costuma viajar: 

Via Lagos  (24) 2665-6565 e (24) 
2665-6868 

Via Dutra (21) 2557-2829 e 
2557-2801 

Ponte Rio-Niterói (21) 2620-
9333 e 2621-6351 
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Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) SEBASTIÃO MARCOS SPOLIDORO

É com satisfação que volto a me dirigir aos inativos e pensionistas, concei-
tuada parcela da Família Naval, para dar continuidade ao honroso compromisso 
de manter o público informado, através da nova edição do JIPE.  Nesta oportu-
nidade, mantivemos a veiculação juntamente com a revista REMMAR, parceria 
já realizada na edição anterior e considerada um grande sucesso pelos leitores. 
Desta forma, todos são beneficiados, uma vez que podem aliar informações 
úteis relacionadas à CCCPM e ao SIPM num único exemplar. Vale lembrar que a 
tiragem de 170.000 exemplares alcança um universo considerável.

Primeiramente, gostaria de participar que o SIPM está distribuindo aos 
inativos a já conhecida “Pasta Patrimonial”, visando proporcionar mais uma 
facilidade à Família Naval, evitando que, no futuro, seus beneficiários tenham 
dificuldades na ocasião da habilitação à Pensão Militar e a outros direitos.

Como citado na última edição, nossa página na Internet foi completamente 
reestruturada e, agora, oferece mais facilidades e segurança no fluxo das infor-
mações para aqueles que a acessam de suas residências. È necessário, porém, 
que o usuário crie uma nova senha, tendo em vista que a senha utilizada na 
versão anterior não possibilita o acesso à nova versão.

 Mais uma vez, destaco a importância da realização do recadastramento 
anual. Como todos têm observado a mídia eletrônica e impressa têm veiculado 
diariamente matérias sobre a obrigatoriedade do recadastramento no INSS e as 
conseqüências para aqueles que não o fazem. Da mesma forma, o SIPM vem se 
empenhando para que todos façam o recadastramento na época devida e man-
tenham suas situações regularizadas junto a este Serviço, a fim de evitar futuros 
transtornos, inclusive o bloqueio do recebimento do provento ou benefício.

Aproveito para solicitar aos nossos leitores que enviem sugestões de assun-
tos que gostariam de ver publicados no JIPE.  As colaborações podem ser en-
viadas através do nosso site, na opção faleconosco ou através de carta ao SIPM.  
Estas medidas certamente estreitarão nossos laços com os leitores e, temos 
certeza, iremos aprimorar ainda mais nosso informativo e continuar a “Servir 
com Qualidade a quem nos serviu com Dedicação”.

Até a próxima edição!

O JIPE é uma publicação periódica do Serviço 
de Inativos e Pensionistas da Marinha.

Endereço: Pça Barão de Ladário, s/n. Ed. 
Almirante Tamandaré, 2º andar – Centro Rio 
de Janeiro – RJ CEP 20091- 000
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PALAVRAS DO DIRETOR

O SIPM tem recebido denúncias de inativos e 
pensionistas, vítimas de pessoas que dizem 
estar representando este Serviço, solicitando 
informações pessoais e oferecendo serviços, 
melhorias em benefícios e pensões. Alerta-se 
aos militares inativos, servidores civis apo-
sentados, ex-combatentes e suas respectivas 
pensionistas que, este Serviço não possui 
representantes domiciliares a fim de tratar 
de quaisquer assuntos, principalmente sobre 
benefícios de pensão, contratação de seguros 

de vida ou de saúde. O SIPM não se responsa-
biliza por quaisquer contratos firmados entre 
os supostos representantes e os inativos ou 
suas pensionistas. Em caso de dúvidas, soli-
cita-se entrar em contato com o SIPM pelo 
telefone: 2104-6390, ou pela internet com a 
nossa Ouvidoria: ouvidoria@sipm.mar.mil.br 
e faleconosco@sipm.mar.mil.br.

Para garantir a segurança de seus benefici-
ários no momento necessário, este Serviço 
elaborou a Pasta Patrimonial para que todos 
os militares, ativos e inativos, organizem e 
mantenham atualizados os documentos ne-
cessários à habilitação de pensão.
Os militares inativos, poderão solicitá-la 
quando do comparecimento ao SIPM/OMAC. 
Relembra-se a importância de manter a do-
cumentação atualizada e em bom estado de 
conservação.
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Bilhete de Pagamento (BP)
Na ocasião em que os servidores civis 

aposentados e respectivos pensionistas op-
tarem por receber seus Bilhetes de Paga-
mento (BP) por e-mail, automaticamente 
os respectivos BP deixam de ser gerados 
em papel. Para ter acesso a esta facili-
dade, é necessário cadastrar-se no site 
http://www.siapenet.gov.br.

Revisão de Proventos
O SIPM está recebendo da Diretoria 

de Pessoal Civil da Marinha os Boletins 
de Revisão de Proventos e promovendo, 
gradativamente, as alterações relativas à 
Gratificação de Desempenho de Atividade 
Técnico-Operacional em Tecnologia Mili-
tar (GDATEM) para os ocupantes da Tabe-
la do PCC (Plano de Cargos e Carreiras) e 
Tabela de Especialistas que exerciam ati-
vidades inerentes à Tecnologia Militar e 
que cumpriam carga horária de quarenta 
horas semanais nas Organizações Militares 
constantes do anexo 24 da Lei 11.355 de 
19OUT06.

Dados cadastrais
É de vital importância que os aposen-

tados e pensionistas mantenham atuali-
zados seus dados cadastrais como: nome, 
endereço, telefone, dados bancários, CPF 
etc. Tem sido observado que muitas be-
neficiárias de pensão e aposentados estão 
com seus dados cadastrais desatualizados, 
situação que pode ocasionar problemas na 
implantação de determinado benefício.

INFORME AOS CIVIS

OC – Código do Órgão Centralizador do 
Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG)
OM – Código da Organização Militar a que o 
militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-
combatente, pertence.
END – Refere-se à classificação do militar 
(ativo ou inativo), pensionista ou ex-
combatente, dentro da Organização Militar 
a que pertence.
Matrícula Financeira (NIP e VR) – Refere-se 
a um vínculo de remuneração com o SISPAG.
Banco – Código do Banco no qual é depositado 
o pagamento do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
Agência – Código da Agência na qual é 
depositado o pagamento do militar (ativo ou 
inativo), pensionista ou ex-combatente.
Conta-Corrente – Código da conta-corrente 
na qual é depositado o pagamento do 
militar (ativo ou inativo), pensionista ou ex-
combatente.
Nome – Nome do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
CPF – CPF do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.

Conj – Código de controle da condição do 
pagamento do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
Posto – Indica o posto ou graduação do militar 
(ativo ou inativo).
2° Posto - Indica o 2° posto do militar (ativo 
ou inativo).
IRDF:
DEP - Indica o nº de dependentes do militar 
(ativo ou inativo) cadastrados na DPMM.
IND1 – Indica o nº de dependentes do militar 
(ativo ou inativo) cadastrados na DPMM, para 
efeitos de imposto de renda.
IND2 e IND3 – Campos destinados aos códigos 
de isenção de imposto de renda, conforme 
legislação em vigor.
PASEP – Nº do PASEP do militar (ativo ou 
inativo), pensionista ou ex-combatente.
P/D – Indica a coluna de Receita e Despesa 
(pagamento e desconto) do militar (ativo ou 
inativo), pensionista ou ex-combatente.
Importância – Indica os valores recebidos e 
descontados do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
Discriminação – Especifica a origem Receita 

e Despesa (pagamento e desconto) do 
militar  (ativo ou inativo), pensionista ou ex-
combatente.
Parâmetros:
1 – Percentual da receita e despesa se 
necessário
2 – Referência da receita e despesa se 
necessário
N e D – denominador de fração se necessário 
(até 30 dias)
Data-Término – Mês até o qual incidirá a 
receita ou a despesa
Moeda – Especifica em qual moeda será 
depositado o valor do pagamento do militar 
(ativo ou inativo), pensionista ou ex-
combatente.
Total dos Pagamentos – Somatório dos valores 
recebidos pelo militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
Total dos Descontos – Somatório dos valores 
descontados do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.
Total Líquido – Valor depositado na conta-
corrente do militar (ativo ou inativo), 
pensionista ou ex-combatente.

CONHEÇA SEU BILHETE DE PAGAMENTO
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OC OM END 
Matricula Financeira Depósito Bancário 

NIP VR Banco Agência Número da Conta 

00000 00000 000 00000000 0 000  0000 0 

Nome CPF 

FULANO DE TAL 00000000000 

Conj Posto 2ºPosto 
IRDF  

IND2 
 

IND3 PASEP 
DEP IND1 

I 1X 1X XX X X X XXXX 

P/D Importância Discriminação 
Parâmetros 

Data-Término 
1 2 N D 

P 0.000,00 SOLDO XXX  XX XX  
P 0.000,00 AD T SERVICO XXX  XX XX  
P 0.000,00 AD MILITAR XXX  XX XX  
P 0.000,00 AD HABILIT XXX  XX XX  
P 0.000,00 SAL-FAMILIA XXX     
        

D 000,00 PENSAO MILIT      
D 000,00 MNT LP 1,5%      
D 00,00 FUSMA TIT      
D 00,00 FUSMA DEP XX     
D 000,00 IMP RENDA      

Moeda Total dos Pagamentos Total dos Descontos Total Líquido 

R$ 0.000,00 0.000,00 0.000,00 
 

 
MÊS DE PAGAMENTO 

Maio/07 



Encontra-se disponível, desde Janeiro/2007 no endereço
http://www.sipm.mar.mil.br, a nova página de Internet do SIPM. 
A página foi reformulada visando proporcionar ao usuário uma 
navegação mais interativa e objetiva, possuindo um mecanis-
mo que garante a segurança no fluxo das informações e forne-
ce maior flexibilidade na escolha das opções existentes. Além 
da criação de um Mural de Avisos e consultas as legislações em 
vigor, a página também contém informações e serviços de inte-
resse dos inativos e pensionistas, tais como: BONO, Bilhete de 
Pagamento, Comprovante de Rendimentos, SISBOL. Cabe desta-
car a possibilidade de acompanhamento, pelo próprio usuário, 
de algumas das requisições efetuadas neste Serviço, como por 
exemplo: processos de pensão e de inatividade, situação do re-
cadastramento, atualização de endereço, etc. Para acesso às 
determinadas informações, o usuário poderá obter uma senha 
individual através da opção “Cadastrar Usuário”. Todos os Inativos e Pensionistas que já tinham senha para acessar a versão antiga da página 
SIPM, também deverão fazer um novo cadastramento através da opção ¨Cadastrar Usuário¨. Após o cadastramento, poderá escolher a opção 
“Entrar no Sistema” e acessar suas informações individuais, entre outras aplicações.

AMBULATÓRIO DA ILhA DO GOVERNADOR 
Praia da Guanabara, s/º - Bananal
Funcionamento: 3ª e 5º feira 
AMBULATÓRIO DA PENhA
Av. Brasil, nº10946 – Penha
Funcionamento: 3ª e 5ª feira
AMBULATÓRIO DE CAMPO GRANDE
Rua Elias Lobo, nº488 – Campo Grande
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira
AMBULATÓRIO DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia – Nite-
rói
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira
AMBULATÓRIO DE NOVA IGUAÇU
Rua Brocoió, s/nº - Marapicu – Nova Iguaçu
Funcionamento: 2ª e 4ª feira
CASA DO MARINhEIRO
Av. Brasil, nº10.592 – Penha
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
CLUBE NAVAL ChARITAS
Av. Carlos Ermelindo Marins, nº68 – Charitas
Funcionamento: 3ª feira
CLUBE NAVAL PIRAQUÊ (somente para sócios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2364 – Lagoa
Funcionamento: 5ª feira
CLUBE NAVAL -CABENA (somente para sócios)
Av. Alte Barroso, nº 63/17ºandar, sala 27 – Centro
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
hOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, nº 185 – Lins de Vasconcelos
Funcionamento: 2ª a 6ª feira
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENhORA DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, nº 54 – Tijuca
Funcionamento: 3ª e 5ª feira

OBS. Em todos os Postos o horário de aten-
dimento é de 8h às 12h e 13h às 16h, ex-
ceto o posto CABENA que atende de 10h às 
16h.

 
 

NAVEGANDO NO SITE DO SIPM

ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO ! POSTOS DE RECADASTRAMENTO
O recadastramento deve ser efetuado anualmente, no mês de seu aniversário, no próprio 
SIPM, nos Postos de Recadastramento ou nas OMAC. Não é necessário agendamento prévio. 
Na impossibilidade de comparecimento do inativo ou pensionista em algum destes locais, 
o recadastramento poderá ser realizado por procuração, neste caso a validade do reca-
dastramento será de seis meses, ou em cartório preenchendo a ficha de recadastramento, 
reconhecendo a assinatura por autenticidade (assinada na presença do funcionário do car-
tório) e posteriormente encaminhar a ficha para este Serviço.

PROCEDIMENTOS CORRETOS PARA EFETUAR O RECADASTRAMENTO POR AUTENTICIDADE

O Formulário de Recadastramento está disponível na página do SIPM.

Preencher os campos 2-Dados do Recadastrado e 3-Dados do instituidor de pensão 
(quando for o caso);

Dirigir-se ao cartório mais próximo portando os originais dos seguintes documentos: 
Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor (se votar), último 
contra-cheque e solicitar o reconhecimento de firma POR AUTENTICIDADE. Isto quer dizer 
que o inativo ou pensionista só assinará o formulário de recadastramento na presença do 
tabelião ou escrevente, NO CARTÓRIO. O local a ser assinado pelo inativo/pensionista será 
em “ASSINATURA DO RECADASTRADO”;

No caso da impossibilidade de assinatura do inativo/pensionista, deverão ser apresen-
tadas as documentações de 2 (duas) testemunhas e o reconhecimento das assinaturas POR 
AUTENTICIDADE; e

O Formulário deverá ser enviado ao SIPM, com cópia autenticada dos documentos  
apresentados, via SEDEX ou carta registrada.
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EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO 

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL
MARINHA DO BRASIL

 Menores  taxas de mercado
  Sem consulta ao SPC e SERASA
  Parcelas  fixas descontadas em folha 
  Sem obrigação de seguro
  Atendemos em todo o Brasil
  Compramos dívidas, quitamos todos os bancos

  Basta ter: último contracheque, identidade, CPF e comprovante de residência.

Até

Rua do Ouvidor, 60 - 10° andar - Subir direto à Sala 1006 
      Centro - Rio de Janeiro - RJ (Próximo a Esquina com a rua 1° de Março)

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

(21) 2232-2559 | (21) 2509-6233
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

72
Meses 
Para Servidor 
Civil da Marinha

48
Meses 
Para Militares 
da Marinha



A Caixa de Construções quer atender você cada vez mais!

RIO DE JANEIRO - RJ 
(próximo ao 1ºDN) Av. Rio Branco, 39 - 13° Andar 
Centro - CEP 20090-003 
Telefone: (21) 2105-7400
E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

ANGRA DOS REIS - RJ
Colégio Naval - Enseada Alte. Batista das Neves. s/n 
CEP 23900-000
Telefone: (24) 3379-3044  
SISTELMA (8114) 3044

BELÉM - PA
BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, S/No 
(Prédio do Núcleo do N-SAIPM) - CEP 66115-000  
Telefone: (91) 3216-4546  
SISTELMA (8410) 4546
Fax: (91) 3257-0168
E-mail: nancy@cccpm.mar.mil.br

BRASÍLIA - DF
Prédio anexo do Comando da Marinha - Térreo 
Sala 23 - CEP 70055-900 
Telefone: (61) 3226-3900 
SISTELMA (8910) 4189 
E-mail: barbosa@cccpm.mar.mil.br

FLORIANÓPOLIS - SC
EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm, 3028 
Estreito - CEP 88095-000 
Telefone: (48) 3244-0306
E-mail: cccpm@eamsc.mar.mil.br

FORTALEZA - CE
Novo Endereço: Av. Filomeno Gomes, Nº 30
Jacarecanga CEP 60010-280 
Telefone: (85) 3211-1413 SISTELMA: (8350) 1001
E-mail: reginaldo@cccpm.mar.mil.br

LADÁRIO - MS
Com 6°DN - Av. 14 de Março s/n
Centro - CEP 79370-000
Novo Telefone: (67) 3226-1939 
SISTELMA (8610) 1207
E-mail: valdir@cccpm.mar.mil.br

MACAÉ - RJ
Delegacia de Macaé - Rua Dr. Denach de Lima, s/n 
P. de Imbetiba - CEP 27915-530
Telefone: (22) 2772-1889 (R.215) 
SISTELMA (8150) 1201/02

NATAL - RN
BNNa - Rua Silvio Pélico, S/n° (anexo ao SPD) 
Alecrim - CEP 59040-150
Telefone: (84) 3201-9329 SISTELMA (8311) 3400
E-mail: dione@cccpm.mar.mil.br

NOVA FRIBURGO - RJ
SNNF - Av. Governador Geremias de Matos Fontes, S/N
CEP 28613-140
Telefone: (22) 2522-9916/3016 
SISTELMA (8110) 3922 (R.208)

RECIFE - PE
CPPE - Rua de São Jorge, n°25 - CEP 50030-240
Telefone e Fax: (81) 3424-7111 (R. 246)
SISTELMA (8350) 1301/1302
E-mail: luis.pereira@cccpm.mar.mil.br

RIO GRANDE – RS
COM 5°DN – Av. Alte. Garnier, 70 
CEP 96201-230
Telefone: (53) 3233-6176 
SISTELMA (8550) 6176
E-mail: cccpm@5dn.mar.mil.br

SALVADOR - BA
COM 2°DN - Av. das Naus, s/n 
Cidade  Baixa 
CEP 40015-270
Telefone: (71) 3320-3848 
SISTELMA (8210) 3848
E-mail: lima@cccpm.mar.mil.br

SÃO PAULO - SP
COM 8°DN – Rua Estado de Israel, 776
Vila Clementino – CEP 04022-002
Telefone: (11) 5084-7492
E-mail: clovis@8dn.mar.mil.br 

SÃO PEDRO D´ALDEIA - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, S/N 
Fluminense - CEP 28940-000
Telefone: (22) 2621-4209 
SISTELMA (8117) 4209
Fax: (22) 2621-4047 
E-mail: cleidejane@cccpm.mar.mil.br

VILA VELHA - ES
EAMES - Enseada de Inhoá, S/N 
Prainha - CEP 29100-900
Telefone: (27) 3041-5439

  FALECIDO     MUDOU-SE   AUSENTE   NÃO PROCURADO
   NÚMERO INSUFICIENTE   NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO                         
   ENDEREÇO INSUFICIENTE   RECUSADO   DESCONHECIDO

  R E M E T E N T E:  CCCPM  Caixa de Construções de
    Casas  para o Pessoal da Marinha
   End:  Av. Rio Branco, 39  13° Andar   Centro 
   Rio de Janeiro – RJ  CEP 20090-003  

PARA USO DOS CORREIOS    

REINTEGRAÇÃO AO  SERVIÇO POSTAL
    EM: ___ / ___ / ___  
    RUBRICA /MAT:           

Estamos ampliando a rede de atendimento, veja aqui os novos endereços:


