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Já nesse primeiro semestre que se fi nda, é oportuno ressaltar o incansável tra-
balho desenvolvido pela Força de Trabalho da CCCPM, que, no seu conjunto, 
proporcionou alternativas para a realização do sonho da casa própria para os 
nossos benefi ciários. O ápice do esforço empreendido se deu pela fi naliza-
ção das tratativas para a obtenção de um terreno no município de São Pedro 
D’Aldeia, RJ, no qual será possível construir imóveis residenciais, em associati-
vo com a CEF, destinados ao pessoal da Marinha. É a CCCPM proporcionando a 
realização do sonho da casa própria.
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CCCPM proporcionando sua casa 

própria em São Pedro da Aldeia

A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
(CCCPM) assinou, em 14 de maio de 2013, a escritura para a aqui-
sição de um terreno no município de São Pedro da Aldeia-RJ, 
onde será feito o lançamento de um empreendimento residen-
cial, que será construído em Associativo com a Caixa Econômica 
Federal (CEF). O terreno está situado no centro daquela cida-
de, junto à esquina da Rua João Martins e Rua Epaminondas P. 
Nunes, a cerca de 200 metros do Centro Vocacional Tecnológico 
de São Pedro da Aldeia (FAETEC), 200 metros do Shopping 
NALIN, 100 metros da Estrada São Pedro da Aldeia–Cabo Frio 
e 1.200 metros do acesso principal da Base Aeronaval de São 
Pedro da Aldeia.

O empreendimento, a princípio, será constituído de apartamen-
tos, com área útil aproximada entre 60 e 70m² , constituídos 
basicamente de sala, dois/três quartos (uma suite), cozinha, ba-
nheiro social, varanda, área de serviço, garagem e área de lazer.

Estima-se que o valor aproximado de cada unidade residencial 
poderá variar entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
e R$ 190.000,00 
(cento e noventa 
mil reais), com fi -
nanciamento pela 
CEF.

CCCPM: seu sonho 
é a nossa Missão!

Com o intuito de facilitar a aquisição de imóvel para o pessoal da Marinha, a 
CCCPM alterou as condições do fi nanciamento imobiliário realizado pela 
Autarquia.

Assim, o PROMORAR, programa destinado à aquisição de imóvel novo ou usado, 
construção, ampliação de imóvel ou compra de terreno com simultânea cons-
trução, empregando recursos da própria Autarquia e fi nanciando até 100% do 
valor do imóvel, passou a vigorar com as taxas de juros abaixo: 

- 7,9% ao ano – para imóveis avaliados em até R$ 190.000,00 (valor limite de 
fi nanciamento- R$ 190.000,00).

- 8,9% ao ano - para imóveis avaliados entre R$ 190.000,01 até R$ 500.000,00 
(valor limite de fi nanciamento- R$ 500.000,00);

- 9,9% ao ano - para imóveis avaliados entre R$ 500.000,01 até R$ 750.000,00 
(valor limite de fi nanciamento- R$ 750.000,00); e

- 10,9% ao ano - para imóveis avaliados entre R$ 750.000,01 até R$ 2.000.000,00 
(valor limite de fi nanciamento- R$ 1.000.000,00).

Maiores informações podem ser obtidas na sede da Autarquia, em um dos 
Postos de Atendimento ou pelo telefone 2105-7400, Opção 1.

CCCPM  efetua mudanças nas condições 

do Financiamento Imobiliário

Vista aérea do terreno em São Pedro da Aldeia

Diretor-Executivo da CCCPM, assinando a escritura para a aquisição do terreno

Unidade Móvel 

de Atendimento

Solicite, por mensagem, a visita 
da UMA em sua OM.

A CCCPM vai até você.

Seu sonho é nossa missão!



Comandante da Marinha  conhece  o novo Layout  da Unidade  Móvel de 

Atendimento  da CCCPM

CCCPM completa 77 anos de 

Existência
No dia 15 de janeiro último, a CCCPM completou 77 anos de existência. 
Quase octogenária, a Autarquia tem se mostrado sólida na sua missão 
de facilitar a aquisição da casa própria para o pessoal da Marinha.

Atualmente, a CCCPM oferece diversos produtos para a família Naval, 
como várias modalidades de fi nanciamento imobiliário, desde a com-
pra de imóvel ou de terreno com a construção simultânea do imóvel 
o empréstimo imobiliário para complementar a aquisição ou reforma 
do imóvel, a compra de material de construção e regularização de do-
cumentação imobiliária, com o prazo de  até 
48 meses, com taxas de juros competi-
tivas, as quais poderão ser consulta-
das no sítio da Autarquia.

A Caixa da Marinha existe para 
auxiliar você a realizar o maior 
sonho de uma família, a aqui-
sição da casa própria. Sempre 
que pensar em adquirir um 
imóvel, lembre-se de nos pro-
curar, seja para fazer um fi nan-
ciamento ou apenas para pedir 
uma assessoria imobiliária.

O Comandante da Marinha, durante as comemorações do Dia do 
Intendente/2013, teve a oportunidade de conhecer o novo layout da 
Unidade Móvel de Atendimento da CCCPM, que recebeu recentemen-
te uma nova adesivagem  externa, visando ao fortalecimento da marca 
da Autarquia junto às Organizações Militares, para onde o caminhão é 
deslocado, a fi m de prestar atendimento móvel sobre fi nanciamentos 
e empréstimos imobiliários. É a CCCPM indo até você.

Comandante da Marinha conhecendo a nova adesivagem da UMA

Colaboradores em visita ao Museu de Arte do Rio

Unidade Móvel de Atendimento com nova adesivagem

No dia 02/ABRIL último, trinta colaboradores cariocas da CCCPM, tiveram a 
oportunidade de conhecer melhor a sua cidade, ao visitar a exposição “Rio 
de Imagens”, do Museu de  Arte do Rio, entre outras mostras ali existentes.

Foi uma oportunidade ímpar de conhecer uma paisagem carioca em cons-
trução e aprimorar seus conhecimentos sobre a sua cidade, proporcionados 
pela Autarquia.

Colaboradores Cariocas da CCCPM 
conhecem melhor sua cidade
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Projeto Livro Livre

Em face da proposição canônica da área de administração de que uma or-
ganização possui três grandes pilares que a sustentam: a competência 
em fazer negócios, a capacidade organizacional e a estabilidade 
do ambiente, adotou-se nesse último pilar, em dezembro de 
2012, o PROJETO LIVRO LIVRE. 

Desde 2009, existia a prática de coleta de publicações 
para a CAMPANHA DO LIVRO, com a consequente doa-
ção para bibliotecas de escolas e presídios. Como proces-
so de refi namento  dessa Campanha, surgiu o PROJETO 
LIVRO LIVRE, com o objetivo de facilitar o acesso à leitura 
para a Força de Trabalho da CCCPM com livros, revistas, 
periódicos e outras publicações expostas em estantes, em 
local que permita acesso natural e livre de controle. 

A  experiência demonstrou que essa foi uma excelente iniciativa, 
que permite  busca de leituras edifi cantes, proporcionando interação sa-
lutar no ambiente de trabalho.  O controle existente é o registro da data 
de saída da publicação e na devolução, a data de retorno. Para isso, existe 

Cerimônia de entrega do prêmio ao vencedor do concurso  do logotipo Livro Livre, ao colaborador João

Na foto, à esquerda, o colaborador Anderson Gonçalves comemora na conclusão da prova

Consulta a livros do projeto Livro Livre pela Tenente Alessandra, da CCCPM

uma fi cha no interior do livro, que fi ca disponibilizada em uma caixa apro-
priada quando se retira a publicação e devolvida à capa traseira da obra, 

quando do retorno. 

Dessa forma, não é necessária a identifi cação do usuário. Os in-
dicadores de interesse de leitura são obtidos pelo número de 

vezes em que determinada publicação é retirada. Essa ini-
ciativa dissemina a questão da responsabilidade natural na 
direção do desenvolvimento do livre arbítrio. A proposição 
de Aristóteles  de que “a excelência não é um feito isolado, 
mas a seguida repetição de bons hábitos e considerando 

a condição de ninguém estar observando”, confi gura uma 
iniciativa de oportunidade de desenvolvimento para todos 

os componentes da Força de Trabalho da CCCPM. 

A CCCPM participa da 8ª Corrida do Corpo de Intendentes da Marinha
No último dia 28 de abril, a Força de Trabalho da CCCPM, num momento de integração com a 
Intendência , participou     da 8ª Corrida do Corpo de Intendentes da Marinha, no Aterro do Flamengo, 
como parte das comemorações do 243º Aniversário do Corpo de  Intendentes da Marinha . Foi um 
momento de descontração em um 
fi m de semana em que os atletas da 
Autarquia puderam interagir com 
seus companheiros da Marinha e 
contribuir para o incentivo ao espor-
te na esfera Naval. A prova contou 
com a participação recorde de cer-
ca de 1.900 atletas, entre militares e 
civis e foi abrilhantada pela presen-
ça de familiares e autoridades na-
vais, prestigiando a competição. O 
Colaborador Anderson Gonçalves de 
Sant`Anna teve a melhor participa-
ção da CCCPM, atingindo a classifi ca-
ção como 20º colocado da corrida a 
concluir o trajeto.



CCCPM divulga seus produtos por meio de palestras
Nos dias 29 e 30 de abril, a CCCPM 
realizou também palestras no 
Comando do 9º Distrito Naval e no 
Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
totalizando um público de 254 pes-
soas, com a fi nalidade de divulgar 
informações sobre fi nanciamentos 
e empréstimos imobiliários pra-
ticados pela Autarquia, além de 
fortalecer a presença da Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal 
da Marinha, por intermédio do seu 
Posto de Atendimento em Manaus.

Ainda foram ministradas palestras pela CCCPM em Rio Grande, nos dias 
19 e 20 de março último, visando integrar os militares, civis e pensionis-
tas residentes no Rio Grande do Sul com os produtos da CCCPM  e divul-
gar a presença do Posto de Atendimento da Autarquia em Rio Grande.

A CCCPM também realizou palestras de divulgação no 
Edifício Barão de Ladário e Avenida Brasil, cumprindo um 
cronograma anual de divulgação de seus produtos no 
âmbito do Rio de Janeiro. Elas ocorreram nos dias 26 de 
abril e 07 de maio, na 
Diretoria de Sistemas 
de Armas da Marinha, 
com a presença 
de Ofi ciais, Praças 
e Servidores Civis  
daquela Organização 
Militar e  no auditório 
do Complexo Naval 
de Abastecimento, no 
dia 20 de março na Av. 
Brasil, 10.500, no Rio 
de Janeiro. CMG(RM1-FN) Figueiredo, proferindo palestra da DSAM

Palestra da CCCPM proferida em Rio Grande

Palestra da CCCPM proferida em Manaus
Colaboradora Becilene proferindo palestra no Complexo Naval de Abastecimento

A CCCPM montou um estande para divulgação de seus produtos, 
com distribuição de impressos publicitários e da revista REMMAR, 
durante a 9ª Regata a Remo em Escaler Almirante Gastão Motta, 
em 20 de abril de 
2013. Na ocasião, a 
família Naval teve a 
oportunidade de co-
nhecer nossos pro-
dutos e serviços, cuja 
fi nalidade é facilitar a 
aquisição da moradia 
própria para o pesso-
al da Marinha.

CCCPM presente na 9ª Regata do Corpo de Intendentes 

da Marinha
Para facilitar aos benefi ciários fora de 
sede, com a implementação da nova 
central telefônica, é possível acessar a 
CCCPM,  por meio do RETELMA. Nosso 
prefi xo é 8111 + o sufi xo do número tele-

fônico que desejar li-
gar. Pretendemos 

com isto ampliar e 
facilitar os meios 
de comunicação 
com a Família 
Naval.

Ativação do 
RETELMA na CCCPM
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Na semana que antecedeu o domingo do Dia das 
Mães, a CCCPM fez realizar mais uma vez O BELO 
E A SUSTENTABILIDADE - exposição que está con-
jugada à CAMPANHA PINGO DE LEITE, que permi-
te a Força de Trabalho trocar  peças, elaboradas e 
doadas por vários artesãos e artesãs por leite em 
pó e alguns complementos, como aveia e açúcar. 
Posteriormente, esses alimentos são destinados a 
instituições que deles necessitam  para atender a 
crianças que estão vivendo sob a condição de ris-
co social.

A idéia de se fazer a exposição O BELO E A 
SUSTENTABILIDADE surgiu em 2011 em decorrên-
cia do PROJETO COLETA SELETIVA,  que teve seu 
início em 2008, com a fi nalidade de implantar na 
CCCPM a Filosofi a de Sustentabilidade nas ques-
tões dos descartes que são efetuados pela Força 
de Trabalho. Essa fi losofi a prevê a refl exão sobre 
as consequências de se produzir descartes sem 
maiores cuidados, levando-nos a adotar as práti-
cas de redução e reutilização desses itens, sempre 
que possível, ou para a reciclagem.

No exercício de aplicação da Filosofi a de Sustentabilidade como uma adoção de educa-
ção ambiental, percebe-se que vários componentes da Força de Trabalho identifi caram 
que muitos materiais e embalagens possuem soluções de reutilização ao aplicá-los a al-
gum tipo de arte e com nível de qualidade que permite a aquisição para o Dia das Mães 
ou para o Natal – duas ocasiões onde O BELO E A SUSTENTABILIDADE tem sido organi-
zado.

Nesse último evento, os profi ssionais do BANCO DO BRASIL que fazem parte das inicia-
tivas de sustentabilidade na unidade localizada na Praça XV, visitaram a Exposição,  ad-
quiriram alguns exemplares e trocaram informações com os organizadores de O BELO E 

4ª Exposição O BELO E A SUSTENTABILIDADE

A Artista Plástica Ana Velho e a Sra Ana Cristina prestigiando a exposição Donativos arrecadados na exposição  “O Belo e  a Sustentabilidade”    

Comitiva  do Banco do Brasil, liderada pela gerente de 
relacionamento, Sra.  Denise Bastos , na visita à Exposição  

A SUSTENTABILIDADE. Também foram recebidas as visitas 
da profi ssional de Relações Públicas da COMLURB que ad-
ministra as exposições do GALPÃO DAS ARTES URBANAS 
HÉLIO G. PELLEGRINO, Ana Cristina Damasceno  e da artis-
ta plástica Ana Velho que expõe suas peças naquele gal-
pão do mês de maio a julho de 2013. 

Foram obtidos com essa Exposição 41 kg de leite em pó, 9 
kg de aveia e 7 kg de açúcar que, somados aos donativos, 
serão entregues à ASSOCIAÇÃO OFICINA DE VIDA, a qual 
presta apoio à comunidade de São Gonçalo para a retirada 
de crianças do lixão, com prazo de fechamento previsto 
para 2014.

A gerência das ativi-
dades descritas está 
afeta ao Critério 4 do 
Programa Netuno, 
com planejamento 
de acordo com os 
componentes desse 
Critério, levando-se 
em conta a Gestão 
Participativa da 
CCCPM.  



Agora estamos presentes em todos os Distritos Navais. Veja abaixo nossos endereços:

Sede

Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao Com1°DN)
Av. Rio Branco, 39  11° Andar - Centro
CEP 20090-003
Tel:(21)2105-7400 | RETELMA: 8111-7400

E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

1ºDN - Angra dos Reis - RJ

Colégio Naval - Av. Marques de Leão, s/nº  
Angra dos Reis | CEP: 23909-000
Tel: (24) 3421-3039 | SISTELMA: (8114)3039
E-mail: cccpm@cn.mar.mil.br

1ºDN - Niterói - RJ (Prédio N-SAIPM)

BNRJ - Ilha de Mocanguê Grande s/n - Ponta 
d’Areia - Niterói - RJ |  CEP: 24049-900
Tel: 21 2189-1941 - RETELMA: (8116) 1941
E-mail: cccpm@comemch.mar.mil.br

1ºDN - Rio de Janeiro - RJ

BAMRJ - Av. Brasil, nº 10500 - Olaria 
Rio de Janeiro - RJ | CEP: 21012-350
Tel: (21) 2101-0912 - SISTELMA (8127) 1912
E-mail:  cccpm@bamrj.mar.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ

BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº - Fluminense
CEP: 28940-000
Tel e Fax: (22) 2621-3934 | SISTELMA: (8117) 2056
E-mail: cccpm@banspa.mar.mil.br

2ºDN -Salvador - BA

Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº - Cidade Baixa 
CEP: 40015-270
Tel: (71) 3507-3848
SISTELMA: (8210) 3848
E-mail: cccpm@2dn.mar.mil.br

Postos de Atendimento:

2ºDN - Aratu -  BA

Com2ºDN - Rodovia BA-528, s/nº - São Tomé de 
Paripe - Salvador 
CEP 40800-310

3ºDN - Fortaleza - CE

EAMCE - Avenida Filomeno Gomes, 30 - Bairro 
Jacarecanga | CEP: 60010-280
Tel: (85) 3288-4785
E-mail: cccpm@eamce.mar.mil.br

3ºDN - Natal - RN

BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº - Alecrim 
CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 - SISTELMA: (8311) 3400
E-mail: cccpm@bnn.mar.mil.br

3ºDN - Recife - PE

CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 - Recife Antigo
CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
SISTELMA: 8311-7111
E-mail: cccpm@cppe.mar.mil.br

4ºDN - Belém - PA (Prédio do Núcleo do 

N-SAIPM)

BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, s/nº  
Val-de-Cães | CEP: 66115-000
Tel: (91) 3216-4546 | Fax: (91) 3257-0168 
SISTELMA: (8410) 4546
E-mail: cccpm@4dn.mar.mil.br

5ºDN -  Florianópolis - SC

EAMSC - Rua Marinheiro Max Schramm, 
Nº: 3028 - Estreito | CEP: 88095-001
Tel: (48) 3024-0884 |  (48) 3298-5069 
RETELMA: (8550)0002 | (8550) 2003 | (8550) 2004
Email: cccpm@eamsc.mar.mil.br

5ºDN - Rio Grande - RS

Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70 - Centro
CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 SISTELMA: (8550) 6176
Email: cccpm@5dn.mar.mil.br

6ºDN - Ladário - MS

Com6°DN - Av. 14 de Março, s/nº - Centro
CEP: 79370-000
Tel (67) 3226-1939 SISTELMA: (8610) 1207
E-mail: cccpm@6dn.mar.mil.br

7ºDN - Brasília - DF (Esplanada dos 

Ministérios)

Com7°DN - Prédio anexo ao Comando da 
Marinha, térreo, sala 23 | CEP: 70055-900
Tel: (61) 3226-3900 SISTELMA: (8910) 5089
E-mail: cccpm@7dn.mar.mil.br

8ºDN - São Paulo - SP

Com8°DN - Rua Estado de Israel, nº 776 - Vila 
Clementino | CEP: 04022-002
Tel: (11) 5080-4809 | SISTELMA 8810-4809
E-mail: cccpm@8dn.mar.mil.br

9ºDN - Manaus - AM (Ao lado do PLIM)

COMPLEXO VILA BURITI
Rua Rio Itaquaí, s/nº – Vila Buriti
CEP: 69072-080
Tel: (92) 3615-0174 | SISTELMA: 8710-4669
E-mail: cccpm@9dn.mar.mil.br


