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Ampliar o acesso ao fi nanciamento da casa própria para o pessoal da MB é uma das priorida-
des do Comandante da Marinha, que se refl ete a cada ano, em suas orientações. A Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha, seguindo essas orientações e cumprindo a sua 
missão de facilitar a aquisição da casa própria para o pessoal da Marinha, concluiu o empreendi-
mento “Vivendas de Retiro dos Artistas”, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em junho de 2014.

Esta é a CCCPM, contribuindo para a melhoria habitacional da família naval.
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 Conclusão do Empreendimento “Vivendas de Retiro dos Artistas”

Vista lateral do empreendimento “Retiro dos Artistas”.

Vista frontal do empreendimento “Retiro dos Artistas”.

A CCCPM participa aos seus benefi ciários o término da 
construção do empreendimento “Vivendas de Retiro dos 
Artistas”, em Jacarepaguá, Rio/RJ, destinado à Família Naval.

O empreendimento foi  viabilizado por meio do Programa 
Associativo com a Caixa Econômica Federal (CEF), onde a 
CCCPM participa com o terreno e  demanda, e a CEF indica 
a construtora e  fi nancia a obra e a aquisição das unidades.

O “Vivendas de Retiro” é composto por dois  blocos de 
apartamentos, num total de 72 unidades. Os apartamentos possuem  
área útil de 60 m2 , com   sala, dois quartos (1 suíte), banheiro 
social, cozinha, área de serviço, varanda e vaga de garagem.

O condomínio possui  área de lazer e salão de festas.O 
preço de venda, defi nido em 2011, foi de R$158.800,00, 

Uma vez sanadas as discrepâncias apontadas nas vistorias 
iniciais efetuadas pelos compradores, serão agendadas as 
vistorias para recebimento defi nitivo das unidades e entrega 
fi nal do empreendimento pela Construtora responsável.

O terreno da CCCPM, onde foi construído o empreendimento, 
está situado na  Rua Retiro dos Artistas, 1536, no Pechincha 

(Jacarepaguá)  e faz esquina com a Rua Ministro Gabriel de Piza. 
Na área do empreendimento, há elevada  oferta de escolas, 

supermercados, comércio em geral, transporte público, etc., 
fi cando a 15 minutos do acesso à Linha Amarela. Pode-se atestar 
a excelência do  investimento realizado por 72 famílias de 
benefi cários desta Autarquia que, além da realização do sonho da 
casa própria, incorporaram importante item ao patrimônio familiar.

 Esta é a CCCPM reafi rmando que “ Seu sonho é a nossa missão”.



CCCPM  participa das comemorações do Dia do Intendente

Em 13 de março último, a Marinha do Brasil comemorou o  144º aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha. Na ocasião, foi lida a 
Ordem do Dia alusiva à data, cuja transcrição, a CCCPM tem a satisfação de divulgar abaixo, na condição de uma Autarquia da área de Intendência:

depositada nos ofi ciais do CIM levaram a nossa participação no planejamento
e na execução de Operações Conjuntas com as demais Forças Armadas e até 
mesmo o Comando Logístico de Áreas de Operações, promovendo a execução
da logística conjunta de modo efi ciente e otimizado nessas operações.

Nos assuntos afetos à Gestão Pública na MB, a DAdM destaca-se por 
gerir o Programa Netuno, ferramenta consolidada na Marinha e de ampla
utilização pelas OM, oferecendo mecanismos na busca da excelência em gestão.

Cabe também destacar a preparação do Centro de Instrução
e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB), OM diretamente 
subordinada à DAdM, para receber neste ano, os Cursos de
Aperfeiçoamento de Intendência para Ofi ciais (CAIO), de Especialização 
de Intendência (C-Espc-INT) e de Aperfeiçoamento Avançado (C-Apa). 

Diretamente subordinado ao Comandante da Marinha, o Centro de
Controle Interno da Marinha (CCIMAR), dirigido por um Ofi cial General do CIM, 
em seu trabalho diuturno, carrega a enorme responsabilidade de conduzir 
as atividades de Controle Interno da Força, assessorando o Alto Comando e 
orientando todas as unidades da MB, sendo, ainda, o interlocutor da Marinha 
junto aos órgãos de fi scalização e controle do Poder Executivo Federal.

Importante mencionar a relevância das tarefas acometidas à Caixa de
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM), principalmente 
aquelas relacionadas à aquisição de moradia própria pelo nosso pessoal. 

O CIM faz-se presente, ainda, na Amazônia Azul Tecnologias de
Defesa S.A. (AMAZUL), cuja Diretoria de Administração e Finanças é exercida 
por um Almirante Intendente, e na Empresa Gerencial de Projetos Navais
(EMGEPRON), também contando com Almirante do CIM em sua diretoria. 

Dada a elevada signifi cância da recente decisão da Alta Administração 
Naval, não poderia deixar de citar a entrada da mulher na Escola Naval, que 
representa marco histórico para a Marinha e para a sociedade brasileira. 

A primeira admissão feminina remonta aos idos de 1980. À
época, elas integravam um corpo auxiliar e sua participação fora restrita
a cargos e serviços em terra. Atualmente, as militares prestam serviços aaaaaalmlmlmente, as militares prestam se
em diversas áreas: engenharia, saúde, intendência, quadro auxiliar daariririaa,a,a, ssaúdede inte nnnnên icicciciciia o oo auaua xixill
Armada, entre outras. Temos a absoluta certeza de que em 2017, quando AAAAAAAA mada, entre ooououuuouttrtrasas.. .. eTeeTeemomomom s a absolutaaaa ccerereereerertteteteza de ququque e eem 2017,7, qq

ruzarem os Pórticos de Villegagnon para iniciar o Ofi cialato, as primeirascrrcrcruzuzuzuzuzaaaremeemem ooos ss PPóPóPórtici oss de Villegagnon para iniciar o Ofi cialaato, as prprp iii
gurar o Ofi ciais ddoo CIMM formadadas pele a Escola Naval contribuirão paarara aasssssegeggggggg

Corpo.engrandecicimemmennto daa nnossa Instituição e, especialmente, do nonossssssoo o o 

ividades Estamomooss prp essenntees em todas as áreas da Marararinnnnnnninnnhahha. AsAAss aatitiivvvvvv
nstituição, realizadas peele oos Inttenndeentes ppermeiam o tecido ddaaaa nonossaa inininsssss

profi ssional,sustentadas s pepelala aabbneegação, entusiasmo e ppprereeererepapaparororr pppppppppr
ngo das gerações. que fortaleccemem oo pere fi l do Ofi cial Intendedentntnteee aoao llononggggg

o CIM, do passadoPor tudodoo isssso,o  hojje,, ccongrattululuuuluuuuu o o o e e sasaúddo a todos dooooooo
mesmo não sendo Intendentes, e doodoodooo pppppresentee e,e, ttttamamamamaamama bébébébémm,m àààquququeleelesees qqueuee, , memememeesmsmsmsmmms oooooo ããão s

ito. Aos Intendentes da Marinha, em têêtêêmmmmmmmm cocooco tntntntttntriiriribuububububuídídídídídíddddídooo ooooooo papapapapapapp rrraraaaa oo nosso propósiiiiiiitototo. A
isfazerem apenas com os êxitos amealhadosesessppeepeeccícíc fi co, exorttoooo-o-oo-o-os ss a a nããnãn oo o se sattisfaazeerrr

ontinuem a perseverar para demonstrar nossa disposição em ampliar e ccooooooontntntttininininininnnnininnueueueueueueueuu mmmmm aaaaaa pppepepp rrsrsssssrss aarar p
cada vez mais a participação e contribuição do CIM à Marinha do Brasil.”caccc ddd  vez mais a papapapapapaaapppapap rrrrr

“A criação do Corpo de Intendentes da Marinha (CIM) remonta ao 
dia 3 de março de 1770 quando, com vistas a atender às necessidades 
administrativas e gerenciais dos assuntos relacionados à Fazenda Real e aos 
Armazéns da Coroa, o Rei Dom José I e o Primeiro-Ministro Dom Sebastião 
José Carvalho e Mello, o Marquês de Pombal, assinaram, em Lisboa, o Alvará 
Régio instituindo o posto de “Intendente da Marinha e seus Armazéns Gerais” e, 
consequentemente, fundando os primórdios do Serviço de Intendência Naval. 

Desde a sua criação, a Intendência da Marinha sempre soube trilhar o 
caminho do constante aprimoramento e, hoje, podemos refl etir e demonstrar 
que o Corpo de Intendentes da Marinha se mantém alinhado ao espírito 
de vanguarda e evolução, sobretudo com as modifi cações decorrentes 
da recente reestruturação do Setor da Secretaria-Geral da Marinha. 

Dentre as medidas adotadas, a criação da Diretoria de Coordenação do 
Orçamento da Marinha (COrM), da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha 
(DGOM), a mudança da subordinação da Diretoria de Finanças da Marinha (DFM) 
e a redefi nição da missão da Diretoria de Administração da Marinha (DAdM) 
foram essenciais para atender à visão de futuro da Marinha de racionalizar o 
desempenho das tarefas relacionadas com Orçamento, Economia, Finanças 
e Contabilidade, contribuindo para a integração e a hierarquização das ações 
e informações necessárias à condução dessas atividades e possibilitando o 
estabelecimento de canal único de interlocução da Marinha junto à estrutura 
orçamentário-fi nanceira federal, em especial, o Ministério da Defesa (MD), 
o Ministério da Fazenda (MF), destacando a Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN), o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), especialmente 
a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a Secretaria de Planejamento e 
Investimentos Estratégicos (SPI) e a Secretaria de Assuntos Internacionais 
(SEAIN), bem como os demais órgãos governamentais da área econômica. 

Também fruto dessa reestruturação, pode-se observar grande 
mudança de paradigma no Setor de Abastecimento, norteada pela Diretiva 
para o Planejamento do Abastecimento (DIPLAB). Tendo por orientação a 
Estratégia Nacional de Defesa (END), a DIPLAB vem orientando o processo de 
transformação da cultura organizacional vigente no Sistema de Abastecimento 
da MB (SAbM), visando a aprimorar o seu desempenho na solução do problema 
logístico militar, que envolve o efetivo emprego do Poder Naval, com ênfase 
para o PROSUB, abrangendo a moldura temporal dos próximos anos até 2022. 

Com base no estabelecido na DIPLAB, destacam-se algumas iniciativas 
implementadas pelo Setor de Abastecimento, como a reestruturação física e 
organizacional da Diretoria de Abastecimento da Marinha (DAbM) e suas OM 
subordinadas; a criação do Núcleo de Catalogação de Material da Marinha 
(NUCAMM), do Escritório de Ligação do Abastecimento com a Esquadra (ELEsq) e 
do Escritório de Ligação do Abastecimento com a FFE (ELAFFE); o aprimoramento 
e emprego do Plano de Prontidão Permanente do SAbM (P3SAM); a renovação das 
embarcações de apoio do SAbM; e o incremento na utilização do Modal Maritimo 
(MODMAR), no intuito de reduzir a dependência exclusiva do modal terrestre no RJ. 

O esforço logístico do SAbM tem assumido uma importância crescente 
para o sucesso de comissões de envergadura internacional, a exemplo das 
frequentes comissões envolvendo meios da Esquadra e dos Distritos Navais 
junto às Marinhas amigas passando pela Operantar e pelas Operações de 
ajuda humanitária ou de manutenção de paz. Essa credibilidade e confi ança 
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Mais um título de Intendente 
Honorário na CCCPM  em 2014

Durante a solenidade alusiva 
às comemorações  do Dia do 
Intendente, a Capitão-Tenente(AA) 
Erlanger Pereira Martins Peçanha, 
lotada na Caixa de Construções de 
Casas para o Pessoal da Marinha, 
foi agraciada com o título de 
Intendente Honorária, como 
reconhecimento pela dedicação 
e excelentes serviços prestados à 
Intendência da Marinha do Brasil.

A Unidade Móvel de Atendimento (UMA) da Caixa de 
Construções de Casas para o Pessoal da Marinha (CCCPM) esteve  
mais uma vez presente no local das comemorações alusivas 
ao Dia do Intendente, para divulgar os produtos da Autarquia.

CCCPM amplia suas instalações com a 
criação da Divisão de Seguros

No dia 14 de março deste ano, foi  inaugurada pelo Diretor -Executivo 
da CCCPM, o CMG (IM) HENRIQUE, a sala destinada a acomodar a recém-
criada Divisão de Seguros da Autarquia, subordinada ao Departamento 
de Administração Financeira. 

 Tendo em vista o crescente aumento da demanda pelos programas 
imobiliários oferecidos pela CCCPM, por militares e servidores civis da 
Marinha, vislumbrou-se a necessidade de ampliar as atividades realizadas 
pela antiga Seção de Seguros .  

Dentre as diversas tarefas que serão atribuídas a essa nova Divisão, 
destaca-se a de acompanhar e garantir a adequada participação dos 
mutuários nas Apólices de Seguro de Morte e Invalidez Permanente 
(MIP), Danos Físicos ao Imóvel (DFI) e Morte por Qualquer Causa (MQC), 
relativas a empréstimos e fi nanciamentos imobiliários, além de manter 
atualizada a base de dados dos segurados e fi scalizar a execução dos 
correspondentes acordos.

Fruto do desenvolvimento da estrutura organizacional da CCCPM, 
a Divisão de Seguros irá contribuir diretamente para o alcance e 
aprimoramento de um dos objetivos estratégicos mais importantes do 
Plano Estratégico, que é a “satisfação e atendimento das necessidades 
dos clientes”.

Momento do descerramento da fi ta de inauguração da sala pelo Diretor-Executivo

Momento em que a Ten Erlanger recebia os cumprimentos do Diretor de Gestão Orçamentária da 
Marinha, CA (IM) Jayme, por ter sido agraciada com o título de Intendente Honorária.



CCCPM interage com o Núcleo de 
Assistência Voluntária do INCA.

Em 25 de março último, a CCCPM participou de debates acadêmicos 
no Instituto Nacional do Câncer (INCA) sobre a vivência da construção do 
Núcleo de Assistência Voluntária do INCA e seu impacto no cotidiano dos 
pacientes.

Foi uma forma de trocar experiências de responsabilidade social, da 
qual a Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha vem 
envidando esforços de inserir na pauta da sua governança corporativa 
esse tema de suma importância para a sociedade.

Benefícios da Ginástica Laboral na 
CCCPM

É comum em empresas, preocupadas com a saúde e bem estar físico 
e mental de seus colaboradores, disponibilizarem profi ssionais da área 
de educação física para realização de ginástica laboral.

Muitas pessoas não sabem, mas aquela pausa no trabalho para 
a realização de uma atividade física é muito importante e pode 
fazer grande diferença na rotina diária, infl uenciando inclusive, no 
desempenho profi ssional.

Defi ne-se como ginástica laboral, toda atividade física orientada 
realizada no local de trabalho. São exercícios rápidos e práticos, que 
estimulam, relaxam e equilibram o corpo, com o objetivo de reduzir 
e prevenir as lesões que possam ser provocadas por movimentos 
repetitivos. É importante que os mesmos sejam realizados no mínimo 
duas vezes na semana.

A ginástica laboral trabalha a reeducação postural, alivia o estresse, 
reduz o sedentarismo, aumenta o ânimo para o trabalho, melhorando o 
desempenho profi ssional e ainda previne lesões e doenças por traumas 
cumulativos, como a lesão por esforço repetitivo (LER) e os distúrbios 
osteomoleculares relacionados ao trabalho (DORT).

Outro benefício advindo dessa ginástica é a redução da incidência 
das dores e lesões mais comuns, como lombalgia, cervicalgia e 
tendinites causadas, dentre outros fatores, por estresse e má postura. 
Ela não sobrecarrega nem cansa o funcionário, porque é leve e de curta 
duração, sendo, portanto,  preventiva contra lesões.

Na CCCPM, a ginástica Laboral, com orientação de profi ssional de 
educação física, é aplicada nos setores com a regularidade necessária.

Momento de ginástica laboral pelos colaboradores da CCCPM

CCCPM continua seu Programa de 
Palestras

No dia 11 de abril último, a CCCPM proferiu palestra na ERMRJ para toda 
a tripulação. A Palestra contou com um público de 110 militares. A Caixa 
de Construções de Casas mantém esse tipo de divulgação por meio de pa-
lestra para todas as organizações militares do Rio de Janeiro, desde que 
solicitada por e-mail ou por telefone, à Assessoria de Marketing: (21) 2105-
7447.

Momento em que CMG (RM1-FN) Figueiredo proferia a palestra na ERMRJ.
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Manhã com música no INCA

Como parte das Práticas Sustentáveis desenvolvidas na CCCPM destaca-se 
a participação de profi ssionais da área de  Responsabilidade  Socioambien-
tal (RSA) em palestras efetuadas por escolas, cujo foco englobe as questões  
da preservação ambiental e melhoria social. Recentemente, a Escola Técnica 
Evolução, localizada em Duque de Caxias, convidou a CCCPM para efetuar, 
na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho – SIPAT, palestra 

alusiva ao desenvolvimento 
de práticas de sustentabilida-
de, com desdobramento para 
a participação voluntária em 
projetos de atendimento à 
sociedade. A exposição abor-
dou a importância do Progra-
ma Netuno, que prevê ativi-
dades alusivas ao tema RSA e 
a participação de voluntários 
como forma de desenvolvi-
mento de proatividade. O 
Subofi cial Senna, a Subofi cial 
Lúcia e a Comandante Márcia, 
que atuaram como voluntá-
rios, prestaram um serviço 
de utilidade à escola e, ao fi -
nal, a psicopedagoga Luciana 

agradeceu a presença e proatividade da Autarquia em ceder conhecimentos 
como forma de incentivo aos jovens daquela escola.

Palestra como prática de 
sustentabilidade Em uma sociedade onde se observa forças controversas de ação va-

riada, faz-se desejável e mesmo necessário destacar o exemplo de jo-
vens que desenvolvem práticas proativas em benefício da sociedade 
de modo voluntário e anônimo. Dentre as participações voluntárias 
que acontecem nas ações desenvolvidas pela CCCPM, ou no contexto 
de eventos destinados a formar consciência de participação volun-
tária, destacou-se recentemente de modo exemplar, a estagiária Jés-
sica, que cursa Faculdade de Cenografi a e faz parte da Assessoria de 
Marketing. Ao comparecer às atividades de limpeza da Praia Verme-
lha no Dia Mundial da Água, dia 22 de março, onde também partici-
param mergulhadores da Marinha, também voluntários, a estagiária 
Jéssica enfatizou a importância da participação voluntária em ações 
destinadas a benefi ciar o meio ambiente, pois preservar recursos na-
turais para as gerações vindouras é uma necessidade urgente para 

os dias atuais. 
Ninguém em 
sã consciência 
poderá se furtar 
a essa tarefa be-
nemérita – des-
tacou Jéssica 
que também já 
participou de 
outras ações 
dessa natureza. 

Jovem Voluntária em Ação

A fi nalidade da atividade musical para os pacientes 
laringectomizados é a de facilitar o exercício da 
recuperação da voz. 

Sete Voluntários da CCCPM compareceram na 
manhã de 19 de fevereiro às atividades do Coral de 
Laringectomizados, a fi m de participar da Manhã com 
Música. A jovem musicista Giovanna, pertencente à 
Família Naval, efetuou várias apresentações de seu 
repertório musical, acompanhada por seu pai, o Capitão-
de-Corveta (RM1-FN) Batista, que faz parte da Força de 
Trabalho da CCCPM. Ao fi nal, um dos coordenadores 
das atividades agradeceu efusivamente a presença dos 
voluntários formulando convite para o retorno. Os eventos 
dessa natureza são planejados pelos componentes da 
área de responsabilidade social do Programa Netuno.  Os 
voluntários que não eram artistas e que acompanharam 
o evento participaram da distribuição de lanche aos 
pacientes e da entrega de leite em pó – CAMPANHA 
PINGO DE LEITE .



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


