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O ano de 2013 foi marcado por realizações relevantes para a CCCPM, visando à busca do me-
lhor atendimento aos anseios da família naval, na área habitacional.

 Algumas realizações de 2013: em relação ao fi nanciamento imobiliário, foi possível adotar 
taxas de juros competitivas com as do mercado; divulgados empreendimentos de construtoras, 
devidamente credenciadas e referenciadas pela Caixa Econômica Federal (CEF), com condições 
especiais e vantajosas para o pessoal da Marinha, por meio de descontos sobre o preço de venda e 
em localidades de interesse dos nossos benefi ciários; lançamento do empreendimento residen-
cial “Aldeia das Asas”, na cidade de São Pedro da Aldeia/RJ, em parceria com a CEF; e início das tra-
tativas com a Prefeitura de São Gonçalo/RJ e CEF, para implementação de empreendimento 
habitacional em terreno da CCCPM, situado próximo à Área Recreativa, Esportiva e Social em São 
Gonçalo (ARES-SG).

 Cabe destacar que a qualidade do trabalho desenvolvido pela CCCPM foi reconhecida 
pela Alta Administração Naval, com a conquista do Prêmio “Excelência em Gestão”, do Programa 
Netuno; e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Comércio do 
Estado do Rio de Janeiro, no Programa de Qualidade Rio (PQRio).

 No que se refere às atividades de cunho socioambiental, com o engajamento integral de 
sua tripulação, a CCCPM vem também se destacando ao instituir e participar de diversas campa-
nhas, sempre procurando disseminar e incentivar ações de sustentabilidade a outros setores da 
sociedade.

 É importante registrar a participação dedicada e profi ssional da força de trabalho da 
CCCPM na condução das tarefas afetas à missão da OM. 

 Que este ano que se inicia seja marcado por desempenho semelhante, senão melhor do 
que foi o anterior, e que as difi culdades sejam encaradas como desafi os a serem vencidos. 

 Que os bons ventos nos guiem em todos os tempos e sob todas as condições.

Contra-Almirante (IM) Sérgio Luiz de Andrade
Presidente da CCCPM

CCCPM recebe Prêmio Qualidade Rio 2012/2013 - pág. 03

Lançamento do Filme Institucional da CCCPM - pág. 03

A CCCPM divulga seus produtos no Dia do Marinheiro no Espaço cultural da Marinha - pág. 03

Palestras de Divulgação nas Organizações Militares - pág. 03

Residencial Aldeia das Asas - pág. 4

Residencial Aldeia das Asas - pág. 05

Perguntas mais frequentes - pág. 05

Inovação de Sustentabilidade - pág. 06
 
Ações de Sustentabilidade - pág. 07



REMMAR nº 30 MARÇO/2014      3

A CCCPM divulga seus Produtos no 
Dia do Marinheiro no Espaço Cultural 
da Marinha

A CCCPM montou um estande de seus produtos, com atendimento 
ao público, durante as comemorações do Dia do Marinheiro, realizada 
no Espaço Cultural da Marinha, no dia 14 de dezembro de 2013.

Na ocasião, a Família Naval pôde atestar a qualidade dos nossos 
produtos, cuja fi nalidade é facilitar a aquisição da moradia própria para o 
pessoal da Marinha.

Foram efetuados 214  atendimentos.

 CCCPM recebe Prêmio Qualidade Rio 
2012/2013

Diretor-Executivo (ao centro da fotografi a)  e representantes da CCCPM, por ocasião do recebimento 
do prêmio.

No dia 18 de dezembro de 2013, a CCCPM recebeu o troféu e o 
diploma de reconhecimento na Categoria Prata, do Prêmio de Qualidade 
promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (PQRio), em 
cerimônia no auditório da Caixa Econômica Federal.  A CCCPM vem, 
incansavelmente, se dedicando  a  alcançar padrões cada vez mais elevados 
para se destacar como organização, e se orgulha de realizar o sonho da casa 
própria para a Família Naval, ao longo de mais de 78 anos de existência. A 
satisfação de sua força de trabalho é servir de incentivo para que outras 
organizações militares da Marinha se candidatem ao prêmio e obtenham 
sucesso e, principalmente, que invistam na melhoria de seus processos.

Lançamento do Filme Institucional 
da Caixa de Construções

No  dia  05 de fevereiro 
foi lançado o fi lme institu-
cional, no Portal de Vídeos/
MB - Seção  “vídeos em des-
taque”, do site https://vide-
oportal.mar.mil.br/vportal/. 
Assim, será possível melho-
rar ainda mais a divulgação 
dos produtos e serviços aos 
usuários. Em breve dispo-
nível em nosso novo site. 
Aguardem.

Palestras de Divulgação nas 
Organizações Militares

As Organizações Militares interessadas na divulgação 
presencial dos produtos e serviços disponibilizados pela 
CCCPM para seu pessoal poderão agendar nossa visita pelo 
E-mail: cccpm-025/cccpmm/Mar e pelo Tel: (21) 2105-7447 ou 
Retelma:(8111) 7447                                                                                        



Residencial ALDEIA DAS ASAS
O  “Residencial ALDEIA DAS ASAS”  será construído em São Pedro da 

Aldeia/RJ na modalidade Associativo com a Caixa Econômica Federal 
(CEF). Nessa modalidade, a CCCPM participa com a disponibilização do 
terreno e com a apresentação da  demanda, a CEF seleciona a construtora, 
fi nancia a obra e a aquisição das unidades. O terreno  do futuro condomí-
nio possui 7.800 m2 e está   localizado na área central de São Pedro da 
Aldeia, na esquina da Rua João Martins e Rua Epaminondas P. Nunes, a   
200 metros do Shopping NALIN e aproximadamente a 1200 metros da en-
trada principal da BAeNSPA.

O prazo previsto para a conclusão do empreendimento  é de dois 
anos.

A construtora selecionada pela CEF, que será a responsável pela obra, 
é a REG Engenharia Ltda, sediada em Cabo Frio. 

O fi nanciamento pela CEF poderá ser de até 100% do valor e o prazo 
de até 300 meses, a critério daquele agente fi nanceiro. O  empreendimento 
será constituído de 240 apartamentos, distribuídos em 4 blocos, com 10 
andares cada e 6 unidades por andar, com dois quartos (1 suite), sala, 
cozinha, banheiro social, varanda, área de serviço e vaga de garagem. A 
área privativa média dos apartamentos é de  58 m2. O  preço único das 
unidades será de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sujeito a 
atualizações pelos índices de mercado, no decorrer do processo. O  
condomínio disporá de piscina adulto/infantil, salão de festas, espaço 
gourmet, espaços kid, área destinada à academia, quiosque com mesas de 
jogos, playground, 4 churrasqueiras e quadra poliesportiva.

A  relação dos candidatos, condecorado habilitados, por ordem de 
inscrição, está disponibilizada no site da CCCPM e será atualizada sempre 
que necessário.

Possíveis dúvidas ou discrepâncias com relação à lista de candidatos, 
situação quanto à inscrições, análise de crédito, etc., deverão ser tratadas 
com o CMG(RM1) Heráclio,  pelo email heraclio@cccpm.mar.mil.br .  

A CCCPM, desde FEV2014, abriu novas inscrições para  interessados 
em adquirir unidades no empreendimento. Desta feita, para inscrever-se, 
o benefi ciário  deverá apresentar à CCCPM  a documentação relacionada 
no site, necessária para início da análise de crédito pela CEF. 
Algumas observações importantes para candidatar-se ao empreendimen-
to:
- A CEF considera a renda familiar bruta na análise da capacidade de paga-
mento do candidato, bem como  admite a coparticipação de  terceiros, 
além do(a) cônjuge/companheiro(a), na composição do fi nanciamento 
imobiliário;
- O pagamento das prestações do fi nanciamento são cobradas por boleto 
bancário; e
- Não há  impedimentos na participação no processo, de benefi ciários já 
proprietários de imóveis. 

Planta baixa do empreendimento “Aldeia das Asas” em São Pedro da Aldeia
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CCCPM esclarece dúvidas dos 
adquirentes de Imóveis

1) Como sei se devo confi ar numa Incorporadora?

Obtenha informações sobre a tradição dessa Incorporadora, 
verifi cando:

- há quanto tempo ela atua no mercado;

- quantos empreendimentos ela entregou; e

- padrão de qualidade de seus produtos e pontualidade na 
entrega dos seus imóveis.

2) Como posso obter informações adicionais sobre uma 

Incorporadora?

Hoje em dia, muitas Incorporadoras têm capital aberto na 
Bolsa de Valores. Por esse motivo, devem divulgar seus resultados 
trimestralmente. Você pode encontrar o balanço dessas empresas nos 
seus respectivos sites. Uma outra forma, seria verifi car se as obras em 
andamento da Incorporadora contam com o fi nanciamento bancário 
para suprir as despesas de construção. Além de o próprio fi nanciamento 
ser uma maior garantia de que a obra será entregue, pois os bancos 
só o concedem às empresas que estão com boa saúde fi nanceira.

3) A responsabilidade de entrega do imóvel é da 

Incorporadora ou da Construtora?

Ainda que a Incorporadora possa contratar uma Construtora 
para a execução das obras, a obrigação de entregar a unidade 
autônoma cabe sempre à Incorporadora, que é entregar unidades 
autônomas em contrapartida do recebimento de preço certo e ajustado.

Unidade Móvel deAtendimento UMA
Solicite por mensagem uma visita da UMA em sua OM. 

A CCCPM vai até você.



 Inovação na Sustentabilidade
A necessidade de encontrar soluções para o desafi o constante de im-

plementação de práticas de sustentabilidade aponta para o caminho a ser 
adotado pelas organizações, que é aquele que ostensivamente demonstra 
ser a inovação, providência urgente a ser fomentada com a inclusão do fator 
“ecologicamente correto”.

As soluções  mais simples como  aquelas que empregam  tecnologias 
mais  avançadas ocasionam  a substituição de hábitos predatórios por so-
luções verdes, que constitui caminho de urgência para a  transformação da 
cultura do velho desenvolvimento até a condição desejada do consumo 
consciente. Nesse processo, as práticas direcionadas à preservação da vida, 
seja no âmbito social ou ambiental, fazem diferença no dia a dia de qual-
quer organização.

As pequenas práticas adotadas na CCCPM somam atualmente 40 ini-
ciativas que vem ao encontro da necessidade de inovar no campo da sus-
tentabilidade. Como exemplo cita-se a prática de preservar papéis e deri-
vados, como papelões, revistas e publicações inservíveis, direcionando-os  
para o reaproveitamento. Em 2013, com essa prática simples,  foi possível 
devolver 6225 kg de papel ao processo produtivo, o que signifi ca poupar 
aproximadamente  100 árvores para produção de papel. A participação da 
Força de Trabalho nesse processo é essencial, pois ela está presente desde o 
início no controle do consumo de papel, também ao imprimir quando e se 
necessário, utilizando o verso  e  descartar de modo correto, picotando-o e 
endereçando-o de forma limpa para a retirada programada. Essa conquista 
é virtual, uma vez que essas árvores não possuem representação real no 
ambiente de trabalho, mas constitui um ativo intangível - que não possui 
existência física e está estruturado em conhecimento - mérito de todos os 

que fi zeram nascer em si mesmo a vontade de preservar. De modo se-
melhante, os demais descartes a bordo são tratados em especial, como 
lâmpadas fl uorescentes, isopor, tubos de pasta e escovas de dente e 
embalagens de diversos tipos.

A Força de Trabalho da CCCPM também se fez presente na área de 
responsabilidade social durante o decorrer de 2013, alavancando tare-
fas que vem ao encontro das necessidades da sociedade mais carente. 
A Campanha Pingo de Leite, por exemplo, que constitui uma pequena 
contribuição às instituições que atendem crianças, somou 323 latas 
e/ou pacotes de leite em pó, que foram distribuídos a 17 instituições. 
Com a Campanha Amigos do Sangue, que inclui participação de vo-
luntários da OM e de empresas parceiras foi possível, ao longo de 2013, 
reunir 65 iniciativas de doação, entre as quais oito de plaquetas e as de-
mais de sangue, em benefício de sete instituições captadoras de teci-
dos. No fi nal de 2013, o Hospital Naval Marcílio Dias recebeu um grupo 
de voluntários doadores de sangue e plaquetas, e nesse início de 2014, 
a título de colaborar no período em que faltam doadores,  prestaram 
esse tipo de serviço ao Instituto Nacional do Câncer na Praça da Cruz 
Vermelha, voluntários da CCCPM e de empresas parceiras.

Em atendimento às necessidades apresentadas pelas instituições 
fi lantrópicas, 15 instituições foram contempladas, ao longo do ano 
passado, com donativos provenientes da Força de Trabalho, como mó-
veis, eletrodomésticos, roupas de cama e mesa, vestuário e alimentos. 
Em dezembro, por ocasião das fortes chuvas que se abateram sobre a 
região  fl uminense  foram   destinados   donativos ao Posto de Assitência 
Social Renato Buonomo Mendonça, em Austin, a fi m de suprir aquela 
comunidade  com  alguns recursos necessários  para  a  ocasião  de  
emergência.

Da Esquerda para a Direita: Madalena, Professora da Escola de Iclea,  Glória e Márcia, Funcionárias da Escola de Icléa, Voluntário da Casa de Renato Alfredo, Comte Márcia, Voluntária do Lar de Tereza Ana, 
Professoras Elaine e Celeste,  Antônio, Voluntário do Lar de Tereza, Colaboradora da CCCPM Patrícia, Sargento Luiz Carlos, Subofi cial  Coriolano  e  José Maciel Thomaz – Administrador do Lar Fabiano de Cristo 

na Casa de Renato.
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A participação voluntária dos servidores da CCCPM vem sendo considerada como um ativo intangível, pois dia a dia se apresenta como uma 
forma de aplicação de conhecimento humanitário, desabrochando em forças latentes propulsoras de mudanças. Percebe-se, assim, que é possível a 
delicada tarefa de implementar Planos de Ação na área da Responsabilidade Socioambiental, inovar nas tarefas fi lantrópicas por meio de sugestões e 
participação dos componentes da Força de Trabalho. Na aplicação de planejamento delineado,  a partir da cultura presente, pode-se permitir que uma 
série de iniciativas venham efetuar essas transformações.

Um dos projetos iniciados em 2013 - o Projeto Livro Didático (PLD) - permite que trocas inteligentes sejam efetuadas a partir de publicações 
doadas em favor dos que delas necessitem. Dessa forma, é possível colaborar para a circulação de livros, periódicos e revistas que venham ao encontro 
das necessidades da própria Força de Trabalho. 

No desdobramento dessa ativida-
de aconteceu recentemente a doação 
de dois livros considerados raros, que 
exigiram a defi nição de um caminho de 
utilidade coerente e foram destinados 
ao acervo da biblioteca do Clube Naval, 
pois os profi ssionais dessa unidade pres-
tam valioso serviço de disseminação de 
informação em várias áreas do conheci-
mento especializado. Em contrapartida, 
foram recebidos dois livros históricos que 
passaram a fazer parte do acervo de pu-
blicações que permanecem à disposição 
dos componentes da Força de Trabalho 
da CCCPM em outro projeto – Projeto Li-
vro Livre (PLL) – onde a retirada de livros 
pela tripulação para leitura vem sendo 
incentivada desde 2012, como forma de 
facilitar a reciclagem de conhecimentos a 
bordo.

Colaborador da CCCPM Foscaldo, Comte Rosana, Chefe da Hematologia no HNMD, Estagiária da CCCPM 
Joyce, Colaboradores  da CCCPM André, Priscila e Vera.

Da Esquerda para a Direita: Colaboradora da CCCPM Caroline, Tenente Marcele, Comte Regina 
Pouman, Sérgio Castanhede, voluntário do INCA, Colaboradora da CCCPM Nahyara, SG Adriana 

Marques, Estagiária da CCCPM Jéssica, SO Coriolano e CB Elaine.

Da Esquerda para a Direita: Comte Márcia , Bibliotecária Deolinda, Historiadora Luciana, Comte Chagas, Hildebrando, voluntário  da CCCPM e Alexandre, 
Secretário da biblioteca.



A CCCPM está presente em todos os Distritos Navais

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@baenspa.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
Tel: (71) 3307-3386
E-mail: cccpm-aratu/cccpmm/Mar@MAR

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


