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É com grande satisfação que conseguimos, pela primeira vez, enviar 
nossa revista para os companheiros da reserva e suas pensionistas.

Após quase um ano e meio na presidência da Caixa de Construções, 
vejo que uma de nossas inúmeras metas está sendo alcançada: 
a de acabar com o mito de que a Caixa só atende aos “coxados” ou 
apadrinhados.

Os números falam por si. Neste período mais de 300 contratos de 
financiamento imobiliário foram assinados, foram chamadas mais de 
12.000 pessoas da fila do PROMORAR, e mais de 3.500 pessoas pegaram 
o Empréstimo Rápido Imobiliário. 

Enfim, muitos outros produtos estarão em breve disponíveis, em 
especial para a Família Naval de mais baixa renda.

Espero que você, nosso leitor, também acredite que a Caixa de 
Construções pode atendê-lo. Venha até nós e conheça todos os nossos 
produtos. Você verá que existe um produto perfeitamente dimensionado 
para a sua necessidade.

ATENDER BEM E COM QUALIDADE É A NOSSA META!
Nosso site mudou!

Acesse:www.cccpm.mb   ou   www.cccpm.mar.mil.br
intranet                                     internet
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Lançamentos:

A Caixa Econômica Federal - CEF pretende construir na forma de 
empreendimento associativo, onde a compra é realizada com o imóvel 
na planta, apartamentos nos bairros de Jacarapaguá e Neves.
No momento estão sendo feitas inscrições com o intuito de de se 
promover a organização das demandas necessárias á aprovação do 
projeto junto à CEF.

Preço estimado dos empreedimentos:

•Jacarepaguá – Rio de Janeiro – RJ  R$ 100.000,00

•Neves – São Gonçalo – RJ  R$65.000,00

Faça sua inscrição por carta enviando uma correspondência  com 
seu, NIP, nome, CPF, endereço e telefone de contato para a seção de 
atendimento em nossa sede, na av. Rio Branco 39, 13º andar, ou por 
email no endereço: atendimento@cccpm.mar.mil.br 
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A melhor forma de cuidar da sua saúde é ir à feira e 
escolher frutas e legumes. A alimentação é essencial 

para prevenir doenças e manter o bom funcionamento 
do organismo. Nesse processo, cuidar da quantidade e 
variedade de cores no prato é o primeiro passo. Quanto mais 
coloridos os alimentos, mais nutrientes a refeição possui. 
A aparência visual do cardápio, além agradar à visão e 
aguçar o paladar, pode ser importante aliada para manter o 
equilíbrio nutricional. Então adeus a monocromia no prato! 
Use a criatividade e prepare cardápios multicoloridos.

Os alimentos dividem-se em seis tipos de cores, 
sendo que cada um representa proteínas, vitaminas, 
antioxidantes e outros nutrientes importantes para 
nosso corpo. Veja qual a importância das cores e 
em que alimentos apostar na composição do prato.

Prato colorido e nutritivo
DICAS DE SAÚDE

Cores Função Alimento
Amarela Auxiliam na manutenção dos tecidos e dos cabelos. Também 

são ótimas fontes de vitamina C, importante aliado do sistema 
imunológico. Alimentos de tonalidade alaranjada e amarela são 
oxidantes e atuam contra a ação dos radicais livres, prevenindo 
o envelhecimento, por exemplo. A cor vem da substância 
betacaroteno, que atua no metabolismo de gordura. 

Laranja, mamão, melão, 
milho, pêssego, pimentão 
amarelo

Branca A substância fl avina dá a cor branca aos alimentos ricos em 
minerais, carboidratos, vitamina B6, cálcio e fólcio e fólcio e f sforo. Auxiliam na 
renovação celular, protegem o sistema imunológico e ajudam na 
formação dos dentes e na elasticidade dos músculos.

Alho, arroz, banana, 
batata, couve-fl or, cebola, 
feijão branco, mandioca, 
pêra, palmito 

Marrom Regulam o intestino, melhoram a fl ora intestinal, controlam 
o colesterol e o diabetes. Têm efeito contra a fadiga. São 
importantes fontes de fi bras, selênio e vitamina E.

Amêndoa, amendoim, 
arroz integral, canela, 
castanha, feijão, pão 
integral, trigo

Preta ou roxa A tonalidade azulada, preta ou roxa vem da antocianina, pigmento 
associado à vitamina B1, responsável pela transformação dos 
nutrientes em energia.

Alcachofra, ameixa, 
berinjela, feijão preto, fi go, 
jabuticaba, repolho roxo, 
uva

Verde Resultante da clorofi la, os alimentos desta cor têm a capacidade 
de aumentar a energia das células e do nosso organismo

Abobrinha, agrião, alface, 
almeirão, chuchu, couve, 
escarola, espinafre, kiwi, 
pimentão, pepino, rúcula

Vermelho Resultante da clorofi la, os alimentos desta cor têm a capacidade 
de aumentar a energia das células e do nosso organismo

Beterraba, goiaba, 
melancia, pimentão 
vermelho, tomate
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Para atender a seus usuários de forma completa, a Caixa de Construções vem, em especial ao longo deste último 
ano, buscando todas as opções disponíveis do mercado imobiliário.

Essas iniciativas vão desde a procura de outros produtos, o desenvolvimento de parcerias e, em especial, a prática 
das menores taxas de juros do mercado.

Nunca deixa de procurar a CCCPM, pois sem dúvida sua situação será estudada para oferecer-lhe a opção mais 
econômica e flexível.

Para os servidores que ainda não possuem estabilidade existem opções para moradia, já! Além do Programa de 
Arrendamento Residencial, delineado para as famílias com até três salários mínimos, em parceria com o Governo 
Federal e com a Caixa Econômica Federal, existe também o Programa Associativo.

Já se encontra em análise a aprovação de uma modalidade de crédito com juros reduzidos, junto ao Ministério da 
Defesa e das Cidades. Em breve será divulgado por BONO.

Os lançamentos imobiliários já estão saindo da prancheta. Acompanhe e se inscreva agora, por mensagem ou em 
nosso site, para os lançamentos de Jacarepaguá e Neves, como divulgamos no BONO 381 este ano.

As palestras nas OM também têm tido um excelente retorno. Neste ano foram assinados mais de 200 contratos 
de financiamento e mais de 2800  Empréstimos Rápidos Imobiliários. Consulte, na última página, o resumo de cada 
um dos programas habitacionais.

NOVIDADES PARA SATISFAÇÃO DA FAMÍLIA NAVAL

Nosso site mudou!
Acesse: www.cccpm.mb (intranet) ou www.cccpm.mar.mil.br (internet)

Acredite, sua vez chegou! Procure seu imóvel legalizado, 
a CCCPM fi nancia para você em qualquer local do Brasil.
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AMBULATÓRIO DA ILHA DO GOVERNADOR
Praia da Guanabara, s/nº - Bananal
Funcionamento: 3ª e 5ª feira – 08:00h às 12:00h e 
13:00h às 16:00h.

AMBULATÓRIO DE CAMPO GRANDE
Rua  Elias Lobo, n.488 – Campo Grande
Funcionamento: 2ª, 4ª  e 6ª feira – 08:00h às 12:00h e 13:00h às 
16:00h.

AMBULATÓRIO DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia
Funcionamento: 2ª, 4ª  e 6ª feira – 08:00h às 12:00h e 13:00h às 
16:00h.

CASA DO MARINHEIRO 
Av. Brasil, nº 10.592 – Penha
Funcionamento: 2ª a 6ªfeira – 08:00h às 16:00h
CLUBE NAVAL CHARITAS 
Av. Carlos Ermelindo Marins, nº 68 – Charitas
Funcionamento: 3ª feira – 08:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h

CLUBE NAVAL PIRAQUÊ (somente para sócios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2364 – Lagoa
Funcionamento: 5ªfeira – 08:00h às 12:00h e 13:00 às 16:00h

CLUBE NAVAL – SEDE SOCIAL- CABENA (somente para sócios)
Av. Alte Barroso, n.63/17ºandar, sala 27 – Centro
Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 13:00 às 19:00h

HOSPITAL  NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, n.185 – Lins de Vasconcelos
Funcionamento: 2ª a 6ª feira – 08:00 às 16:00h.
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, n.54 – Tijuca
Funcionamento: 3ª e 5ª feira – 08:00h às 12:00h e 13:00h às 16:00h.

A partir desta edição estaremos estreitando nosso 
relacionamento com o pessoal da reserva, inativos 

e pensionistas. Nesse sentido, estamos publicando esta 
página, que foi produzida pelo Serviço de Inativos e 
Pensionaistas da Marinha.

Os inativos que desejem consultar os BONOS podem 
fazê-lo pela internet. Basta acessar o site www.sipm.mar.
mil.br pela internet, mediante cadastro. O acesso está 
disponível para todos os militares RRm e Reformados 
mediante a mesma senha utilizada no BP Online. 

RECADASTRAMENTO
Para a continuidade do recebimento dos benefícios 

devidos,   é obrigatório que todo o Inativo ou Pensionista 
proceda ao recadastramento anual, no mês de aniversário. 
Por ocasião do recadastramento é necessário que o CPF 
esteja regular junto à Receita Federal. Visando facilitar aos 
usuários do Rio de Janeiro e Municípios circunvizinhos, o 
SIPM criou novos postos de recadastramento:

ACESSE O SITE
Os usuários dos serviços do SIPM podem por intermédio 

do site (http://www.sipm.mar.mil.br) acessar diversas 
informações tais como: seu bilhete de pagamento, BONO 
e alteração de seu endereço. A senha de acesso pode ser 
obtida na própria página.
Atualmente, já se encontram disponíveis em nosso site 
a relação das OMAC (Organização Militar de Apoio e 
Contato); o Manual Prático de Pensões e Proventos e o 
Manual de Recadastramento entre outras publicações

INFORMATIVO DO SERVIÇO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

“Servir com qualidade 
a quem nos serviu com dedicação”

Obs: Atendimento por ordem de chegada, mediante 
distribuição de senha no local;
Documento necessário: Carteira de Identidade com 
fotografia mais recente possível.

TELEFONES ÚTEIS:

OFICIAIS GENERAIS   E SUPERIORES / PENSIONISTAS 
(21)2104-6385 / 6388
OFICIAIS  INTERM. E SUBALTERNOS/PENSIONISTAS
(21) 2104-6666
PRAÇAS, EX-COMBATENTES E CIVIS ASSEMELHADOS
(21) 2104-6390

AGENDAMENTO : (21) 3343-6390 (NECESSÁRIO SOMENTE 
ÀS PRAÇAS, EX-COMBATENTES E CIVIS ASSEMELHADOS)
FAX: (21) 2104-6399
OUVIDORIA 
Email: 07@sipm.mar.mil.br e 011@sipm.mar.mil.br

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO RJBLICO RJBLICO R
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O Suboficial Elcir Silva Soares 
sempre teve o sonho da casa 

própria e esse sonho começou  a se 
concretizar quando foi convocado 
através de BONO em 2005.

A partir deste momento começou a 
busca pelo imóvel ideal, que atendesse 
às necessidades de sua família. Após 
algumas buscas em imobiliárias locais 
em Foz do Iguaçu o tão sonhado 

História de sucesso

NOTÍCIA

imóvel foi encontrado, mas junto com 
ele surgiu um impasse: a proprietária 
do imóvel se encontrava fora do Brasil, 
residindo na Malásia. 

Como se tratava de um 
procedimento novo,  a primeira 
providência da CCCPM  foi entrar em 
contato com o Cartório de Registro 
de Imóveis da região para saber quais 
os documentos necessários para a 
lavratura da escritura. Diante das 
informações do Cartório e cientes de 
que a segurança do negócio estava 
preservada, seguiu-se o trâmite 
administrativo do processo.

O maior desafio a partir desse 
momento era a presença da vendedora 
para a assinar a escritura ou a 
nomeação de um procurador aqui no 
Brasil. Para evitar elevados custos, o 
problema foi sanado de forma prática 
com o envio do modelo da escritura 
através de e-mail.

Após a assinatura da vendedora 
e reconhecimento de firma na 
Embaixada do Brasil em  Kuala Lumpur, 
a mesma foi remetida ao suboficial 
para que ele e sua esposa realizassem 
a assinatura da escritura. Em seguida 
o documento tramitou até que todos 
os agentes responsáveis assinassem e 
em seguida fosse levada ao Suboficial 
lotado na Capitania Fluvial.

Assim sendo, o sonho do 
Suboficial pôde ser realizado, e todos 
os trâmites burocráticos realizados 
pela CCCPM, apesar da distância da 
vendedora.
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Disponíveis em nossos endereços eletrônicos ou 
diretamente em nossos escritórios e representações:

PROMORAR- Programa de Moradia da Marinha
É um financiamento que pode ser pago em até 20 anos 
para compra, construção, ampliação ou ainda compra de 
um terreno com a construção concomitante.
Vantagens: 
 Financiamento de até 100% do valor do imóvel
 Disponível para imóveis novos ou usados
 Permite financiar imóveis legalizados em 

qualquer local do território nacional

ERAP – Empréstimo Rápido Imobiliário
É um empréstimo concedido de forma ágil, em até 48 
vezes, e destina-se à complementação de poupança, 
reforma, aquisição de material de construção, dentre 
outras aplicações.
Vantagens: 
 Não são necessárias aprovações das obras
 Menores juros do mercado
 A contratação pode ser feita pela página da 

CCCPM, na internet e intranet, bastando seguir as 
instruções, e os documentos enviados por correio 
ou entregues em qualquer de nossos escritórios.

Bolsa de Imóveis
De forma inteiramente gratuita, diretamente em nossa 
página. Anuncie ou procure seu imóvel para compra, 
venda ou aluguel.

PREAMAR
Programa especial para apoiar militares que estejam 
vivenciando situações de risco. Maiores detalhes em 
qualquer de nossos escritórios ou na página da CCCPM.

Consultoria Imobiliária
A CCCPM provê para os servidores da MB consultoria 
gratuita na área imobiliária, bastando mandar sua consulta 
por carta, e-mail ou diretamente em nossa sede, no RJ.

Ouvidoria
Mande-nos suas dúvidas, reclamações ou sugestões pelo 
e-mail: ouvidoria@cccpm.mar.mil.br

PAR – Programa de Arrendamento Residencial em parceria 
com o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal. 
Este Programa é especial  para as famílias com renda 
de até 3 salários mínimos. Permite adquirir um imóvel, 
pagando-se um aluguel. No prazo de 15 anos o 
imóvel é seu. Veja a relação e as fotos dos imóveis 
oferecidos para a CCCPM em nossa página na internet.

EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS
A CCCPM constrói ou lança em parceria com outras 
empresas. Veja os imóveis à venda em nossa página.

www.cccpm.mb ou www.cccpm.mar.mil.br

Produtos da CCCPM

RIO DE JANEIRO- RJ (Sede) - próximo ao 1ºDN
Av. Rio Branco, 39  13° Andar  Centro  CEP 20090-003. 
Tel: (21) 2105-7426 2105-7427
E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br
SISTELMA: (8110) 3926

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

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

FORTALEZA - CE
Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema - Centro 
CEP:60060-390 
Tel: (85) 3211-1413 Cel: 8806-9317
E-mail: reginaldo@cccpm.mar.mil.br

LADÁRIO - MS
Av. 14 de Março s/n - Centro - CEP 79370-000
Tel (67) 3234-1056 SISTELMA (8610) 2015
E-mail:  valdir@cccpm.mar.mil.br

NATAL - RN
Rua Almirante Matoso Maia, 115  Estrela do Mar 
CEP:59575-000
Tel: (84) 3201-9329 - Retelma: (8311) 3400
E-mail: silvestre@cccpm.mar.mil.br

SÃO PEDRO D`ALDEIA
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, S/N - Fluminense - CEP 
28940-000
Tel: (22) 2621-4047 SISTELMA (8117) 4047

MACAÉ
Dele gacia de Macaé - Rua Dr. Denach de Lima, s/n
P. de Imbetiba - CEP 27915-530
Tel: (22) 2772-1889 (R.221) SISTELMA (8150) 1201/02

ANGRA DOS REIS
Colégio Naval - Enseada Alte. Batista das Neves. s/n  
CEP 23900-000
Tel: (24) 3379-3044 SISTELMA (8110) 4100

NOVA FRIBURGO
SNNF - Av. Governador Geremias de Matos Fontes, S/N 
CEP 28610-140
Tel: (22) 2522-9916/3016 SISTELMA (8110) 3922(R.208)

VILA VELHA
EAMES - Enseada de Inhoá, S/N - Prainha - CEP 29100900
Tel: (27) 3041-5439

Novos Escritórios
Confira o endereços dos mais novos locais de 
atendimento:
RECIFE
CPPE - R. de São Jorge, n°25  CEP50030-240
Tel: (81) 3424-1013 (SISTELMA) 8350-1301/1302 + 
ramal
SALVADOR
COM 2°DN - Av. das Naus, s/n CEP40015-270
Tel: (71) 3320-3824 (SISTELMA) 8210-3824

Endereços √REPRESENTANTES


