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ÍNdiCE

 No momento em que é publicada a segunda edição da revista REMMAR, em 
2019, podemos espelhar o semestre que se encerra como um dos períodos mais incertos 
das últimas décadas. A entrada de uma nova equipe ao governo realizando muitas 
mudanças no cenário nacional, principalmente na economia, nos traz uma verdadeira 
sensação de esperança e otimismo em relação à possibilidade do lançamento de novos 
produtos e serviços pela CCCPM que poderemos oferecer à Família Naval. Digamos que 
foi um ano em que, por diversas vezes, nos perguntamos: “e como será o dia seguinte?”. 
Mas, aqui estamos e cada vez mais preocupados com nossos beneficiários.
 Para quem tem como missão a realização do sonho da casa própria, é acertado 
mencionar que a CCCPM chega ao fim deste semestre se reinventando e permitido 
que centenas de beneficiários concretizem este sonho. A despeito de toda conjuntura, 
a CCCPM pôde oferecer melhores condições para o Financiamento Imobiliário (FI) e 
um acréscimo no valor do Empréstimo Imobiliário (EI), somando também os esforços 
despendidos pelo nosso pessoal, a fim de que os sonhos da casa própria possam se 
concretizar nos planos da Família Naval. Os resultados alcançados são o maior incentivo 
para que a busca por novos produtos e soluções que atendam nossos beneficiários 
nunca se interrompam.
 Foram realizadas também diversas ações sócio-ambientais, diversas ações de 
Endomarketing e confraternizações que nossos leitores poderão acompanhar em nossas 
páginas. Em destaque deste semestre estão a passagem do Diretor Executivo da CCCPM 
e os diversos artigos técnicos que se tornam indispensáveis para quem deseja adquirir 
sua casa própria. Todas estas páginas foram cuidadosamente elaboradas e selecionadas 
para orientar os beneficiários que desejem adquirir um imóvel. Portanto, aproveite 
nossas páginas e boa leitura a todos.
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 Nesta edição da REMMAR, é oportuno registrar as principais 
ações da CCCPM no primeiro semestre de 2019, em prol do cumprimento 
da nossa missão que é: “facilitar a aquisição da moradia própria para o 
pessoal da Marinha”.
 O esforço realizado na diminuição e adequação das taxas de 
juros aplicadas ao financiamento imobiliário em meio à crise, mantendo 
o equilíbrio econômico-financeiro da CCCPM e possibilitando aos 
nossos beneficiários, o acesso ao crédito imobiliário a custos inferiores 
quando comparados às demais instituições financeiras e ao mercado. 
Essa realidade vem sendo ratificada em números, pois, mensalmente, 
estamos atingindo novas metas de financiamento imobiliário. Como 
principal fator de força podemos elencar a possibilidade de financiar 
até 100% do valor do imóvel com as menores taxas do mercado e a 
Assessoria Imobiliária gratuita.
 No caso do Empréstimo Imobiliário (EI), devido as taxas 
inferiores àquelas praticadas pelas demais instituições financeiras, a 
CCCPM continua sendo a melhor opção para aqueles beneficiários que 
procuram reformar seu imóvel, complementar a renda para a aquisição 
da tão sonhada casa própria ou, simplesmente, legalizar a situação de 
seu imóvel.
 Quanto aos empreendimentos imobiliários, este semestre 
marcou o fim da construção do Empreendimento residencial imigrantes 
(São Gonçalo – 126 apartamentos), que será entregue aos beneficiários 
no segundo semestre de 2019 e, no município de São Pedro da Aldeia, 
foi dado início à construção do empreendimento aldeia das asas (180 
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apartamentos). Não podemos esquecer também da enorme variedade 
de imóveis da iniciativa privada com condições diferenciadas para a 
Família Naval que se encontram à disposição para verificação em nossa 
página da internet/intranet ou em nosso aplicativo.
 Como forma de conhecermos melhor os anseios dos nossos 
beneficiários foi realizada, de forma pioneira, uma pesquisa habitacional 
na região do Comando do 7ºDN, que demonstrou a necessidade 
desta Autarquia buscar terrenos, para a construção de futuros 
empreendimentos, em áreas escolhidas pela nossa Família Naval.
  Por fim, exorto aos Servidores Civis, Militares e Colaboradores 
da CCCPM, a manterem a voga e rumo das nossas atividades, tendo 
em mente, sempre, o objetivo de prestar o melhor serviço aos nossos 
beneficiários, buscando soluções criativas e sustentáveis nestes 
períodos de instabilidade na economia e que tracem rotas seguras 
para alcançarem as metas estabelecidas para a Autarquia. Aos nossos 
beneficiários tenham certeza que a CCCPM estará sempre ao lado de 
vocês ajudando para a concretização do sonho da casa própria. Nunca 
se esqueçam do nosso lema: “Seu sonho é nossa missão”.

SERGIO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA
Contra-Almirante (IM)

Presidente

Presidente da CCCPM, CAlte (IM) Sergio Henrique da Silva Almeida

CMG (RM1-FN)  Stark - Tel.: 2105-7409
stark@marinha.mil.br

Solicite uma palestra em sua OM 
A CCCPM vai até você!
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 Todos os financiamentos 
imobiliários enquadrados no Sistema 
Financeiro de Habitação (SFH) 
devem incluir, obrigatoriamente, 
dois tipos de seguros: o que 
ampara a Morte e Invalidez Permanente (MIP) e Danos Físicos ao Imóvel 
(DFI). Os Financiamentos Imobiliários (FI) do PROMORAR e PREAMAR na 
CCCPM são amparados por essas modalidades de seguro.
 O MIP quita o saldo devedor junto à CCCPM em caso de morte 
ou invalidez do comprador e, caso mais de uma pessoa participe do 
financiamento (co-participação), a indenização será proporcional à 
renda do comprador que faleceu ou ficou com sequelas permanentes 
causadas por doença ou acidente. Ou seja, se na composição de 
renda os vencimentos de um comprador que venha a falecer 
equivalia a 50% do valor das parcelas, o seguro irá quitar 50% do 
saldo devedor junto à CCCPM. 
 O Seguro de Morte por Qualquer Causa (MQC) quita o saldo 
devedor do Empréstimo imobiliário (EI) junto à CCCPM, no caso do 
falecimento do beneficiário.
Já o DFI cobre prejuízos causados ao imóvel por fatores externos, 
como incêndio, inundação entre outros.
Seguem algumas informações adicionais sobre em que condições 
tais seguros podem ser utilizados:

Seguro de Morte e Invalidez Permanente (MIP) 
ou Seguro de Morte por Qualquer  Causa (MQC)

 São apólices obrigatórias ao se contrair financiamento ou 
empréstimo com uma instituição financeira. Nos Financiamentos 
Imobiliários, o MIP cobre o saldo devedor em caso de falecimento e 
de invalidez permanente do beneficiário. Já o seguro dos contratos 
de ERAP (MQC), cobre o saldo devedor apenas em caso de 
falecimento do beneficiário, não havendo cobertura para os casos de 
invalidez permanente. O prêmio (custo mensal) é pago em parcelas, 
junto com as prestações mensais do FI/ERAP, ao longo de todo o 
financiamento.
Entretanto há restrições, a principal é relacionada ao motivo da morte 
ou invalidez a época do início desse motivo. Caso se comprove que o 
mutuário, quando da assinatura do contrato, já era portador do mal 
que o levou a morte ou a invalidez, não haverá cobertura. Esta 
situação é objeto de cláusula contratual onde, expressamente, o 
mutuário fica ciente da não existência dessa cobertura.
 O pagamento da indenização relativa à cobertura de MIP ou 
MQC poderá, para fins de ressarcimento à CCCPM, ser efetuado somente 
após a Seguradora encerrar todo o processo. O valor correspondente aos 
encargos mensais do mutuário, desde a data de MIP ou MQC até a 
indenização pela seguradora, será restituído ao mutuário.

Meu financiamento com 
a CCCPM tem Seguro?

Seguro de Danos Físicos no imóvel (DFI)

 É também uma apólice obrigatória, como a do MIP, quando se 
contrai um FI para compra de imóvel com uma instituição financeira. O 
prêmio (custo mensal) é pago em parcelas, junto com as prestações 
mensais do FI, ao longo de todo o financiamento.
Esta modalidade do seguro objetiva cobrir qualquer dano que venha a 
ser causado ao imóvel, desde que não tenha sido provocado 
voluntariamente pelo próprio mutuário, nem seja decorrente de erros, 
atos de autoridades públicas, guerras, radioatividade ou uso de armas 
nucleares, desgaste e uso.
Os riscos cobertos pela Apólice de Seguro são: alagamento ou inundação, 
ameaça de desmoronamento (devidamente comprovada), 
desmoronamento parcial (assim entendido a destruição ou 
desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural), 
desmoronamento total, destelhamento, explosão e incêndio.
A obrigação da seguradora compreende a reposição do imóvel destruído 
ou danificado, restituindo-o a seu estado original até um valor máximo 
igual ao valor segurado, excluído o conteúdo (móveis, eletrodomésticos, 
roupas e etc). Na impossibilidade da reposição, a indenização será paga 
em dinheiro, com anuência do órgão regulador do seguro. 
Quando da assinatura do contrato, o imóvel financiado será segurado 
por valor não inferior à avaliação efetuada, conforme comunicado de 
seguro elaborado pela própria CCCPM, até a total liquidação do 
financiamento. 
       Maiores informações e os documentos necessários para se solicitar a 
cobertura dos seguros citados, podem ser obtidas acessando-se o link 
“Orientações/Modelos de Documentos” na nossa página da Internet, 
www.marinha.mil.br/cccpm.

MIP e DFI o que significa e como usar?
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Perguntas frequentes

Se o proponente já possui imóvel pode comprar um segundo imóvel 
através da CCCPM?
 Sim. Quem já é proprietário de um ou mais imóveis, poderá 
candidatar-se a financiamento imobiliário pela CCCPM, desde que 
possua a capacidade financeira compatível com os encargos pertinentes.

Que tipo de imóveis podem ser financiados?
 Imóveis residenciais, novos ou usados, de alvenaria, em boas 
condições de habitabilidade e de conservação. Podem ser financiados 
também os situados em regiões urbanas, concluídos e com "habite-se", 
livres e desimpedidos de ônus e desde que atendam aos nossos 
parâmetros de aceitação. As avaliações são analisadas regionalmente.

Não serão concedidos financiamentos para aquisição de unidades 
autônomas em edificações residenciais transitórias e coletivas, que 
sirvam à finalidade de hospedagem ou residência temporária, como 
hotel-residência ou quarto de hotel.

O imóvel precisa ter o "habite-se"?
 Sim. É imprescindível a autorização para se morar no imóvel para 
que o crédito possa ser concedido. Porém, só o "habite-se" não é 
suficiente; é necessário que esteja averbado na matrícula do imóvel.

Se o beneficiário da CCCPM não tiver comprovante de residência em 
seu nome poderá utilizar seus produtos e serviços?
 Sim. O comprovante de residência nada mais é que a 
comprovação que o beneficiário mora no local descrito, mas caso não 
tenha, será necessário preencher uma declaração de comprovação de 
residência (baseada na lei 7115/83 de 29 de Agosto de 1983 (Dispõe de 
prova documental). Esta declaração é disponibilizada em nosso setor de 
Atendimento.

Porque a CCCPM exige extrato bancário para realização de 
Empréstimo Imobiliário?
 O extrato bancário é solicitado para conferência junto ao 
contracheque do beneficiário, tanto o extrato quanto o BP deverão ter 
a mesma conta. Esta é uma medida de segurança para aqueles que 
procuram a CCCPM.

É obrigatório dar sinal ou antecipar algum pagamento do imóvel 
escolhido?
 A CCCPM desaconselha o ajuste de sinal, já que financia até 100% 
do valor do imóvel e porque isso poderá gerar danos ao beneficiário, se 
for mal sucedida essa contratação preliminar.

O que é ITBI?
 É o imposto de transmissão de bens imóveis, normalmente pago 
pelo comprador à prefeitura. O percentual corresponde, na maioria dos 
municípios, a 2% do valor de avaliação do imóvel, entretanto, algumas 
prefeituras praticam percentuais diferentes.

O que é averbação?
 É um feito à margem da matrícula do imóvel existente no cartório 
imobiliário competente de sua circunscrição, mencionando possíveis 
alterações ou ocorrências em sua descrição. Exemplo: alterações no 
nome da rua, no número, qualificação, etc.

Até quanto a renda pode ser comprometida?
 Até o limite da margem consignável, excluídos os descontos 
obrigatórios (pensão militar, assistência médico-hospitalar, pensão 
alimentícia, etc.) e os autorizados (outros empréstimos, plano de 
previdência privada, etc).

Conheça a CCCPM

DEPARTAMENTO DE 
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS

“FÁBRICA DE SONHOS”
 Quando você busca a Caixa de Construções para realizar o sonho 
da casa própria, é este Departamento que você procura, seja no 
atendimento presencial ou telefônico, seja nas solicitações de 
financiamento ou empréstimo imobiliário, ou ainda, nas orientações 
imobiliárias. Você diz qual o seu sonho e nós procuramos atendê-lo da 
forma mais rápida, segura e com os menores custos do mercado 
imobiliário.
 O Departamento de Operações Imobiliárias é composto por três 
Divisões: Divisão de Financiamentos Imobiliários (FI), Divisão de 
Empréstimos Imobiliários (EI) e a Divisão de Atendimento. 

Paulo Cesar de BARROS - Capitão de Mar e Guerra (RM1-IM)
Chefe do Departamento de Operações Imobiliárias CCCPM-20
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 1) A Divisão de Financiamentos Imobiliários (FI) (CCCPM-21), 
composta por colaboradores e militares altamente capacitados e 
motivados a concretizar o sonho da casa própria mediante aquisição 
direta ou construção. Ressalta-se a responsabilidade deste setor em 
entregar um processo imune a questionamentos e que garanta todos 
os direitos das partes envolvidas no financiamento. Aqui, busca-se 
proporcionar à Família Naval a tranquilidade em firmar um contrato 
com forte base jurídica e análise de documentação acurada pois 
estamos tratando, às vezes, de um sonho que é fruto de economias de 
uma vida inteira.

 2) Outra Divisão importantíssima e a de Empréstimos Imobiliários 
(EI) (CCCPM-22). Quando o orçamento aperta e você precisa daquele 
apoio para reformar sua casa, comprar material de construção, 
regularizar ou até complementar a poupança para a aquisição de seu 
imóvel é esta Divisão que vai estar ao seu lado. Sabemos da necessidade 
do nosso pessoal e hoje, o Empréstimo Imobiliário da CCCPM oferece R$ 
55 mil em até 72 meses, com as menores taxas do mercado, que pode ser 
contratado presencialmente ou via e-mail. Isso significa foco e atenção à 
Família Naval. A Divisão de EI trabalha sem descanso para disponibilizar 
aos beneficiários o crédito de forma rápida e cômoda com a consideração 
que nossos beneficiários merecem.

 3) A Divisão de Atendimento (CCCPM-23) tem uma trajetória de 
sucesso alcançada pelos produtos e serviços oferecidos pela CCCPM, 
possui um componente que julgamos ser essencial: a interação humana, 
daí vem a grande responsabilidade do atendimento fraterno. Nesta 

interação com nossos beneficiários, temos a exata noção da importância 
de cada informação que é repassada e que pode estar ajudando a 
materializar o sonho da casa própria, às vezes, acalentado por uma 
vida inteira.

 Presente na Sede do Rio de Janeiro, por e-mail, telefone e ainda, 
em nove Postos de Atendimento, essa Divisão possui a constante 
preocupação em orientar seus colaboradores, dotando-os do máximo de 
informações atualizadas a respeito dos procedimentos de seus produtos 
e serviços. Além do perfil técnico, ressaltamos sempre o foco de nossas 
ações que é atender de forma atenciosa, cordial e profissional.

 Por mais que hoje, a própria CCCPM busque disponibilizar em 
seu atendimento, processos digitais, tais como o aplicativo para celulares 
e o financiamento e empréstimo via e-mail, a importância da nossa 
missão não pode abrir mão de um atendimento humanizado e calcado 
em forte embasamento técnico. 

 É este o modelo que você poderá encontrar em nossa Sede e nos 
Postos de Atendimento da CCCPM nos Distritos Navais. Um grupo de 
profissionais capacitado, ávido por recebê-los da melhor forma e possuidor 
da exata noção de que um cliente bem atendido, sempre retorna.

Atendimento ao público

Call Center



 Normalmente, quando vamos contratar um financiamento 
imobiliário, nos preocupamos apenas com a taxa de juros adotada pela 
instituição financeira, sem levarmos em conta outros encargos e despesas 
cobradas antecipadamente ou ao longo do contrato, as quais, ao final da 
operação de crédito realizada, poderão encarecer em muito o custo do 
empréstimo. Como exemplos desses encargos e despesas podemos 
enumerar: seguros habitacionais (Morte e Invalidez Permanente – MIP e 
Danos Físicos ao Imóvel – DFI), seguros de vida, tarifas mensais para 
acompanhamento de contrato, avaliação do imóvel, abertura de 
cadastro, confecção da escritura e outras.

 Em que pese o principal custo do financiamento imobiliário ser a 
taxa de juros cobrada pela instituição financeira, quando são acrescidos 
os encargos e as despesas citados, a taxa real da operação de crédito 
poderá aumentar significativamente.  Essa taxa, calculada 
considerando todos os custos incluídos na operação é denominada 
Custo Efetivo Total (CET).

 Ao compararmos o CET de diversas instituições financeiras, 
obtido por meio de simulação do financiamento imobiliário pretendido, 
poderemos identificar aquele que nos irá oferecer o menor custo na 
operação de crédito a ser contratada. Ressaltamos que, a menor taxa de 
juros ofertada não garante o menor custo da operação. Tenha atenção ao 
valor que lhe é cobrado a título de despesas contratuais e que, 
usualmente, é descontado do valor do financiamento contratado.

 A CCCPM não condiciona os seus financiamentos imobiliários à 
adesão de outros produtos. Não há custo para avaliação de imóvel 
situado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para outras localidades 
desse estado e fora de sede, a avaliação é providenciada pelo beneficiário 
e a despesa é ressarcida até o valor de R$ 584,76.

 O encargo mensal do financiamento imobiliário concedido pela 
CCCPM é composto de juros, amortização, seguros habitacionais e taxa 
de administração. Essa taxa, a critério do beneficiário, poderá deixar de 
ser cobrada, caso opte pelo pagamento antecipado de 1% do valor 
financiado.

A seguir, exemplificamos a comparação da taxa de juros e do CET de 
financiamento imobiliário da CCCPM, cuja simulação pode ser realizada 
no seu sítio na internet/intranet:

Modalidade de financiamento: PROMORAR – 1º Imóvel – SO/SG – renda 
até R$ 9,5 mil;

Sistema de amortização: SACRE;

Prazo – 360 meses;

Valor estimado do imóvel – R$ 300 mil;

Valor do financiamento – R$ 270 mil;

Idade do beneficiário - 40 anos;

Taxa de juros efetiva – 7,00% ao ano; e

CET - 7,79%.

 Com o propósito de subsidiar estudos de viabilidade para 
realização de empreendimentos imobiliários na área do Estado do Rio de 
Janeiro e outras localidades do território nacional, a CCCPM anualmente 
realiza uma pesquisa habitacional direcionada a Família Naval (Militares, 
Servidores Civis e Pensionista), visando ao levantamento de informações 
que indiquem os locais de maior demanda para aquisição de moradia 
que justifiquem algum tipo de empreendimento. Esta pesquisa é 
disponibilizada por Cidade e Bairro de sua preferência.

 Divulgado pelo Boletim de Ordens e Notícias (BONO), a pesquisa 
está disponibilizada na página da CCCPM, até o final de 2019, na intranet 
(www.cccpm.mb), ou na internet na seguinte URL: www.cccpm.mar.mil.br. 
Também está disponível para preenchimento nos 10 pontos de atendimento 
da CCCPM em todos os Distritos Navais e na própria sede. Convidamos a 
Família Naval a prestigiar a pesquisa, pois ela será o vetor de informação para 
decisões da CCCPM de empreender ações para a realização do sonho da casa 
própria pelo pessoal da Marinha.

Entenda o que é o Custo Efetivo Total 
(CET) no Financiamento imobiliário

Pesquisa Habitacional 2019

www.marinha.mil.br/cccpm  
www.cccpm.mb

Sabe aquele imóvel que sua família sempre sonhou?

A cccpm pode 
ajudá-lo a 
conseguir.
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Preencha a pesquisa
É simples e rápido!



A Caixa de Construções reduz  
as taxas de juros* dos 
financiamentos imobiliários
 Após análise criteriosa do cenário atual do mercado imobiliário, no que tange a oferta e preço de imóveis, principalmente nos grandes centros 
urbanos, e a capacidade de contratação de financiamento imobiliário pela Família Naval, a CCCPM promoveu nova alteração nas condições de seus 
financiamentos imobiliários, reduzindo as taxas de juros para aquisição de imóvel residencial, novo ou usado.  
 Excepcionalmente, para praças com renda familiar mensal bruta de até R$ 9.500,00, foram estabelecidas 
condições especiais para aquisição do 1º imóvel com valor de até R$ 300.000,00, de modo a aumentar a possibilidade 
da obtenção da moradia própria. Essa mudança permitirá ao beneficiário da Autarquia acessar imóvel de valor mais 
elevado, contribuindo para que seja viável a aquisição da moradia própria em local de sua preferência, na medida 
em que a prestação do financiamento do imóvel terá significativa redução de valor.
 Ressalta-se que o prazo do financiamento imobiliário permanece em até 360 meses e que não são 
cobradas a confecção da escritura e a avaliação de imóvel, reduzindo muito as despesas iniciais dessa operação.

Taxas de juros para aquisição do 1º imóvel:

Taxas de juros excetuando o 1º imóvel, para todas as faixas de renda familiar:

Saiba mais acessando a página da CCCPM na internet: cccpm.mar.mi.br ou na intranet: cccpm.mb, ou venha ser atendido diretamente na CCCPM
 Av. Rio Branco nº 39, 11º andar, Rio de janeiro, ou em nossos Postos de Atendimento, ou ainda nos consulte por meio dos tels: 2105-7400 / Ramais: 7492 e 7493.

* taxas sujeitas a alterações, confirme em nossas páginas na internet e intranet.
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rESidENCial iMiGraNtES – SÃo GoNÇalo / rJ

 Trata-se de empreendimento finalizado, em Neves (São Gonçalo/
RJ), em terreno próprio da CCCPM em modo associativo com a CEF. Esta 
obra foi iniciada em JULHO 2017. Foram realizadas intensas tratativas com 

Empreendimentos

a CEF, de modo a garantir uma 
construção de qualidade e 
sem percalços posteriores. A 
situação atual é a seguinte: 

1ª fase (126 Aptos) – concluído - MAR2019 - Aguarda 
Habite-se para entrega das chaves, que deverá ocorrer em 
SETEMBRO 2019.
 Possui apartamentos com 56,1 m², com 02 quartos 
com suíte e com 51,71m² sem suíte. Todos com varanda, 01 
vaga de estacionamento e ampla área de lazer com piscina, 
quadra de esportes, salões de festas, churrasqueiras, etc.

rESidENCial aldEia daS aSaS – SÃo PEdro da aldEia / rJ 

 O empreendimento em construção localizado na Rua Rosa 
Aranha S/N - Nova São Pedro - São Pedro da Aldeia – RJ, contará com 
piscina adulto/infantil, salão de festas, “playground”, churrasqueira, 
quadra poliesportiva, sala de musculação e espaço gourmet. Serão 180 
apartamentos, divididos em 2 blocos com 50 apartamentos (10 unidades 
por andar) e outros 2 blocos com 40 apartamentos (08 unidades por 
andar). Os apartamentos com média de 59 m² terão as seguintes 
características:
- 02 quartos (uma suíte), sala, cozinha, área de serviço, varanda e uma 
vaga no estacionamento.
ULTIMAS UNIDADES DISPONÍVEIS!

OBRA EM ANDAMENTO FUTURO EMPREENDIMENTO
rECaNto daS aSaS - SÃo PEdro d’aldEia / rJ

 Em NOV2016 a Autarquia adquiriu 20 lotes de 920m2 cada, no 
município de São Pedro da Aldeia, totalizando uma área de 18.400 m2. 
Esta aquisição baseou-se na última pesquisa habitacional valida, 
realizada em 2015, que apontava mais de 39% dos interessados na área 
do Rio de Janeiro e visava também atender solicitação do Comandante-
em-Chefe da Esquadra para a Família Naval naquele município. Essa 
pesquisa também aponta por uma procura por casas, que é o perfil da 
maioria dos moradores do município.
 Desta forma, foi solicitado à empresa MDOito (que já atua com a 
CCCPM em dois projetos habitacionais através do Programa Associativo 
da CEF) a elaboração de um projeto de implantação. Tomando-se como 
hipótese básica a premência de haver um número equivalente de 
interessados por casas e apartamentos. Este projeto básico e mais os 
outros projetos necessários ao início da obra já estão sendo 
confeccionados e em breve será lançado pela CCCPM este novo 
empreendimento.
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DIVULGAÇÃO DE IMÓVEIS 
DA INICIATIVA PRIVADA

 A CCCPM, no cumprimento da sua missão de facilitar a obtenção 
da casa própria ao pessoal da Marinha, participa que estão sendo 
oferecidos aos seus beneficiários, por Construtora/Incorporadora, 
imóveis em condição especial diferenciada nas seguintes localidades:

 Com uma área de mais de 107.000 m². Trata-se de um residencial 
com serviços pay per use, com total infraestrutura e mais de 40 itens de 
lazer. São 9 blocos prontos para morar, com 276 apartamentos, sendo 
168 unidades com dois quartos (69 m² cada) e 108 unidades com um 
quarto (52 m² cada). Todas as cozinhas serão entregues com armários e 
eletrodomésticos. A área de lazer conta com restaurante, piscina, sauna, 
loja de conveniência, lavanderia, academia, serviços de apoio náutico, 
marina seca, churrasqueiras, forno de pizza, salão de festas, salão de 
jogos, brinquedoteca e salão de beleza. A infraestrutura da região 
oferece uma variada rede de serviços e comércio.

 O empreendimento traz o conceito de se morar numa chácara 
dentro de um terreno de mais de 36.000 m², com uma grande área verde 
preservada e com reminiscência de mata atlântica. Serão 364 
apartamentos com sala, dois quartos, uma suíte e varanda com áreas de 
51,53m³, 51,78m² e 51,80m². A área de lazer contará com 2 salões de 
festas, 4 churrasqueiras com forno de pizza, 1 quadra polivalente, 1 pista 
de skate, 1 piscina para adulto com raia, 1 piscina infantil, mirante e área 
de recreação infantil.

 Apartamentos com sala, cozinha, varanda e dois quartos, sendo 
uma suíte, com áreas privativas de 49,88m² a 51,69m² e unidades tipo 
garden com 68,95m². A área de lazer contará com piscina para adulto e 
infantil, churrasqueira, salão de festas, espaço fitness, playground infantil 
e bicicletário.

Condomínio CENÁRIO RESIDENCIAL – Rio de Janeiro – RJ

GOLDEN LAKE RESIDENCE APART HOTEL – Arraial do Cabo – RJ

CHÁCARA MARIANA - Niterói – RJ
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ESTUDO DE VIABILIDADE PARA CONSTRUÇÃO 
DE EMPREENDIMENTO EM JACAREPAGUÁ / RJ

 Em fase de estudo e aprovação, a elaboração de Projetos Básico e 
Legal de Arquitetura, na Avenida Geremário Dantas – Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro- RJ, o empreendimento FAROL DE JACAREPAGUÁ. O 
empreendimento será composto de 2 blocos com 6 pavimentos, com 
total de 48 unidades habitacionais, sendo 24 unidades por bloco, com 4 
apartamentos por andar.
 Cada unidade habitacional terá em média 85,26m será composta 
de varanda, sala, três quartos (sendo 1 suíte), cozinha, área de serviço e 
banheiro de serviço. Além de área de lazer com piscina e salão de festa.



Condomínio  CENÁRIO DA MONTANHA - Petropolis - RJ

Condomínio  PARK RIVIERA - Duque de Caxias - RJ

 Localizado em Itaipava/RJ, que fica a apenas 80km da cidade do 
Rio de Janeiro, com facilidade de acesso a outras cidades, como 
Petrópolis e Teresópolis.

da CCCPM
Dica

Primeiro passo: Decida-se, de verdade, a planejar sua vida financeira. 
Defina objetivos de curto, médio e longo prazo para esse esforço. 
Estabeleça prioridades e prazos realistas para alcançar cada meta. 
Exemplos: quitar todas as dívidas em dois anos, trocar de carro em três 
anos, comprar o imóvel em dez anos, economizar o dinheiro da faculdade 
dos filhos em dezoito anos, economizar o dinheiro necessário para 
montar um negócio em quinze anos, etc.

Segundo passo: Para planejar sua vida financeira é fundamental 
conhecer as despesas e receitas de sua família. Durante um mês anote 
rigorosamente todos os gastos e compare com os ganhos. Você vai se 
surpreender ao perceber quanto dinheiro está sendo desperdiçado. 

Terceiro passo: Faça (e agarre-se a ele) um orçamento familiar. Chame 
sua família a participar. Peça que façam sugestões de corte de gastos. 
Explique a necessidade de diminuir as despesas para que vocês 
construam uma poupança. 

Quarto passo: Livre-se das dívidas. Os juros que você paga no cheque 
especial ou no crédito direto ao consumidor podem virar receita se, em vez 
de consumir, você aplicar o dinheiro para comprar à vista mais adiante.

Quinto passo: Todo mês poupe parte de sua renda (10%) para alcançar os 
objetivos predefinidos. Antes de fazer qualquer despesa, guarde os 10%. 

Sexto passo: Não seja ávido demais. Não tente compensar de um dia 
para o outro anos e anos de gastança. Use a cabeça. Não queira poupar 
da noite para o dia 50% do seu salário. A meta de 10% é suficiente. 
Lembre-se que os grandes objetivos devem ser estabelecidos para o 
médio e longo prazo: cinco, dez, quinze, vinte ou mais anos. 

Sétimos passo: Aprenda a fazer negócios. Seja mais racional na hora de 
fechar um negócio. Avalie os riscos, a liquidez, a rentabilidade e a 
segurança envolvido na transação. Não acredite em negócios que 
prometem lucros extraordinários, em curto espaço de tempo. 

Oitavo passo: Estude mais para ganhar mais dinheiro. Lembre-se que a 
renda mensal é proporcional aos anos de estudo e que: PoUPaNÇa = 
rECEitaS - dESPESaS. 

Nono passo: Busque adquirir Instrução Financeira através da Educação 
Financeira. Procure adquirir livros que tratem do assunto. Leia as páginas 
de economia de jornais e revistas.

Décimo passo: Lembre-se que o dinheiro é apenas um meio, não o fim 
por si só; o objetivo de juntarmos dinheiro deve ser sempre o da 
realização dos nossos projetos de vida: aquisição da casa própria, 
educação dos filhos, montar um negócio próprio, realizar um curso no 
exterior, ajudar a família, ajudar o próximo. O real valor do dinheiro é o 
seu poder de transformar a dura realidade que nos cerca em uma 
realidade melhor.

OS 10 PASSOS 
PARA ATINGIR A 
INDEPENDÊNCIA

 FINANCEIRA
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 Possui casas triplex com sala, cozinha, área de serviço e lavabo no 
1º pavimento, duas suítes com varandas no 2º pavimento e terraço com 
parte coberta e lavabo no 3º pavimento. As unidades possuem áreas 
privativas de 80,29m². O empreendimento fica a cerca de 15 minutos da 
Base Naval de Itaguaí e no município existe vasta rede de serviços e 
comércio.

Condomínio Costa Verde – Mangaratiba – RJ



OS CUIDADOS PARA UMA COMPRA SEGURA

 Encontrado o imóvel é chegada a hora da negociação da compra 
e comprar com segurança é, sem dúvida, a grande preocupação de todo 
pretendente à casa própria. A Caixa de Construções de Casas para o 
Pessoal da Marinha (CCCPM), dispõe de Gerentes e Técnicos 
especializados, com ampla experiência no mercado imobiliário, que irão 
lhe ajudar na condução de uma compra segura, durante o processo de 
Financiamento Imobiliário (FI).

DOCUMENTAÇÃO DOS COMPRADORES, VENDEDORES 
E DO IMÓVEL
 A documentação exigida pela CCCPM, para os FI, são as previstas 
no Decreto nº 93.240/86, necessárias para o registro na matrícula do 
imóvel, da compra e venda. Mais além, essa documentação visa a 
resguardar o nosso beneficiário, contra fraudes na negociação, que 
venham a resultar em penhora na matrícula do imóvel, por dívidas 
executadas contra o vendedor na época da negociação.
A fim de evitar custos desnecessários, todas as Certidões Negativas, serão 
solicitadas tempestivamente, após análise da documentação inicial, 
apresentada na 2ª Fase do processo.

Documentação do imóvel
 Na compra de imóveis usados ou novos, você deve atentar à 
documentação e verificar com o comprador os seguintes pontos: 
certidão negativa de ônus e IPTU (para analisar se o imóvel está livre 
de dívidas e débitos com a prefeitura), título da propriedade com 
registro, averbação da construção junto ao registro de imóveis, 
declaração negativa de débitos condominiais (em casos de 
propriedades localizadas em condomínios), planta baixa e alvará de 
utilização (carta de “Habite-se”).
 Em caso de imóveis na planta, além dos documentos acima, é 
preciso observar a planta com muita calma. Estude as medidas antes 
de realizar a compra e observe se o tamanho da construção é 
realmente satisfatório para você e sua família.

Documentos do comprador

 No ato da compra, o comprador deve apresentar sua documentação. 
Alguns documentos necessários são: RG, CPF, últimos comprovantes de 
renda, certidão de estado civil e interdição e tutela e negativas de 
pesquisas de bens, pra o caso de 1º imóvel.

ORIENTAÇÕES 
PARA COMPRA 
DE IMÓVEL

Documentação do vendedor
A pessoa que está vendendo um imóvel também deve apresentar os 
mesmos documentos que o comprador e mais certidões de ações cíveis, 
executivos fiscais e protesto de títulos. Caso seja pessoa jurídica, deverá 
providenciar: cópia do CNPJ, contrato social/estatuto social, documentos 
registrados na Junta Comercial de alterações no contrato/estatuto, 
certidões negativas e de quitação de tributos de contribuições federais.

ORIENTAÇÕES PARA A ESCOLHA DO IMÓVEL IDEAL 
 Verificar o imóvel durante o dia e, se possível, durante o horário 
de sol, assim, poderão ser identificados não só defeitos de construção, 
como também, as possíveis condições de proteção ao calor (ou ao frio); 
Verificar a existência de indícios de mofo nos cômodos, evidência de 
falta de arejamento; 
Verificar se muros, paredes, postes ou árvores da vizinhança têm marca 
de enchentes ou inundações; 
Procurar atentamente sinais de rachaduras, trincados, vazamentos, 
infiltrações, madeiras apodrecidas ou sinais de cupins, brocas e outros 
(principalmente em telhados, portas, rodapés, janelas etc.), aumentando 
a atenção em imóveis que tenham recebido pintura recente; 
Verificar se existem tacos, cerâmicas, granitos ou mármores soltos ou 
rachados, bem como as condições do carpete (se for o caso). Sinais de 
umidade no piso ou no teto indicam a existência de infiltrações ou 
problemas hidráulicos; 
Testar as instalações elétrica e hidráulica, acendendo luzes e abrindo 
torneiras, atentando para a pressão da água, que pode indicar problemas 
no encanamento. Verificar a ventilação nos banheiros, o funcionamento 
de chuveiros e descargas e, principalmente, se a exaustão do gás do 
aquecedor está em perfeitas condições de segurança. Observe fios 
aparentes, “gambiarras” e/ou “gatilhos” elétricos; 
Informar-se quanto à segurança, à existência de feiras livres que 
atrapalhem o acesso a garagens e se na vizinhança existem favelas, bares, 
restaurantes, clubes e entidades que possam trazer incômodo (barulhos 
noturnos, engarrafamentos etc); 
Verificar a infraestrutura urbana (calçamento, abastecimento de água, 
saneamento etc.), e os serviços de transportes públicos, escolas e 
comércio (padarias, farmácias, supermercados, postos de gasolina etc); 
Verificar se o imóvel está distante no mínimo 100m de qualquer encosta, 
rio, vala, valão ou obra que possa prejudicar a saúde ou segurança 
(comércio de material inflamável como: gás, tintas, fogos etc); e
Verificar se o imóvel está situado em área de recuo ou investidura, 
examinando o Plano de Alinhamento do logradouro junto à Prefeitura.

“Seu sonho é a Nossa Missão”
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 A CCCPM disponibiliza, em sua página, o FI on-line. Trata-se de uma ferramenta que permite o acesso rápido e 
prático à carta de crédito do FI. Nesse processo, cópias simples da documentação inicial serão inseridas no site para 
análise da CCCPM e posterior emissão da carta de crédito, evitando-se o deslocamento do beneficiário para os Postos 
de Atendimento ou despesas com envio de documentos via postal.
 Os interessados no FI on-line poderão obter informações adicionais sobre os procedimentos necessários à 
solicitação da carta de crédito, na página da CCCPM na internet: www.marinha.mil.br/cccpm/?q=fi-online, ou, na 
intranet, www.cccpm.mb/?q=fi-online.

 A CCCPM disponibiliza, em sua página, o EI on-line. Trata-se de uma ferramenta que permite o acesso rápido e 
prático à contratação do EI. Nesse processo, cópias simples da documentação inicial serão inseridas no site para análise 
da CCCPM e, após aprovação dos documentos, consignação da parcela e recebimento do contrato original assinado, é 
efetuado o depósito em conta-corrente do valor solicitado, evitando-se o deslocamento do beneficiário para os Postos 
de Atendimento.
 Os interessados no EI on-line poderão obter informações adicionais sobre os procedimentos necessários, 
na página da CCCPM na internet www.marinha.mil.br/cccpm/?q=ei-online, ou, na intranet, 
www.cccpm.mb/?q=ei-online.

CONTRATAÇÃO DE 
FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIO ON-LINE

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRÉSTIMO 
IMOBILIÁRIO ON-LINE

NOVOS PRODUTOS DA CCCPM14



 A Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha 
(CCCPM) recebeu, em 05DEZ18, o Certificado de Reconhecimento de 
Gestão no Nível 5, baseado no instrumento de avaliação MEGP de 500 
pontos. Este certificado é concedido pelo Programa Nacional de Gestão 
Pública e Desburocratização (GESPUBLICA), por meio do Núcleo de 
Excelência em Gestão do Rio de Janeiro, às organizações públicas que, 
no ciclo 2018, realizaram a autoavaliação da gestão, seguindo os 
fundamentos do Modelo de Excelência em Gestão - MEG/MEGP. 
 Tal reconhecimento demonstra a constante evolução no 
desenvolvimento gerencial da Autarquia e a busca por melhorias que 
trazem sustentabilidade à Organização e um serviço de excelência 
prestado à Família Naval.

Certificado de Reconhecimento 
de Gestão

CAlte (IM) Sergio Henrique da Silva Almeida

Atividades de Divulgação
  A CCCPM estabelece anualmente, o seu Plano de Divulgação. 
Neste plano está contido uma lista de prioridades de visitas e palestras, 
para buscar aquelas OM com maior concentração de militares, as escolas 
de formação e ainda, aquelas OM que não tenham recebido visita da 
CCCPM no último ano. Passado o primeiro semestre com um número de 
19 palestras realizadas, participação de 4 eventos da Marinha (Encontro 
de Veteranos do CFN, Corrida do CFN/IM, “14º Festival Ancora Social e a  
tradicional “Festa Junina do Clube Naval de Brasília”.) Sabemos que 
muito ainda podemos fazer para levar o conhecimento dos produtos e 
serviços da CCCPM aos nossos beneficiários.
 A programação fixada para o segundo semestre de 2019 consta 
com a realização de mais 17 palestras para cerca de 2.500 militares e 

servidores civis, lotados em mais de 20 Organizações Militares incluindo, 
em sua maior parte, OM da Área - Rio e aquelas subordinadas aos 
Comandos do 5º e 6º Distritos Navais.
 Nossa Unidade Móvel de Atendimento (UMA) visitará algumas 
OM e participará de 3 eventos da Marinha na Área-Rio, a 74º Regata 
“Escola Naval”, o Encontro de Veteranos da Marinha e o 197º Aniversário 
da Esquadra. 

 Este contato direto com nosso público-alvo é uma oportunidade 
enriquecedora de duas vias, ao passo que, da mesma forma que 
apresentamos informações sobre produtos e serviços para nossos 
beneficiários, esses realimentam nosso sistema com sugestões e 
questões, as quais se transformam no aperfeiçoamento de nossos 
produtos e serviços, alem de servirem também como novos requisitos 
para futuros empreendimentos residenciais. 
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 Estimamos para o ano de 2020, que nossos beneficiários, cada 
vez mais, conheçam os produtos e serviços da CCCPM e que estaremos 
presentes em mais OM, atenderemos uma quantidade superior de 
beneficiários e visitaremos pelo menos, mais dois Comandos de Distritos 
Navais.
 As OM podem solicitar, à CCCPM, a qualquer tempo, por 
mensagem, a realização de palestras, bem como a presença da nossa 
Unidade Móvel de Atendimento, neste caso, apenas  para as OM da Área-
RIO e de grande concentração de pessoal.

 O lema “Seu Sonho é a Nossa Missão”, norteia a busca 
constante da nossa organização pela qualidade do serviço interno, 
transformando-o em satisfação dos funcionários. Esta satisfação pelo 
trabalho torna a Força de Trabalho envolvida e motivada na nossa 
organização que, por sua vez, é responsável pela qualidade do produto/
serviço externo, resultando no bom atendimento ao beneficiário.
 “Somos uma casa de sonhos”. É com este espírito que a CCCPM, 
promove diversas atividades culturais e de lazer, para o nosso pessoal, 
incluindo passeios e vistas a outras Organizações Militares (OM). Fazemos 
também comemorações nas datas especias, treinamentos e eventos 

ENDOMARKETING
FORTALECENDO O COMPROMISSO DA 

FORÇA DE TRABALHO

socioambientais que procuram valorizar ao máximo nosso Força de 
Trabalho, mantendo um fluxo constante de comunicação e de cultivo à 
cultura e tradições navais.
 Dessa forma, podemos reafirmar que toda essa iniciativa tem um 
único propósito: atender nossos beneficiários da forma mais coerente e 
eficaz, minimizando custos, reduzindo prazos e fomentando um 
ambiente interno harmônico onde todos compartilhem dos mesmos 
valores e prioridades, para realizar o sonho da casa própria.

 Com essa postura, a CCCPM tem conseguido manter um alto 
percentual de componentes da sua Força de Trabalho comprometidos 
com a Missão e os Valores da Autarquia, além do orgulho de trabalhar na 
CCCPM realizando sonhos.
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TRANSMISSÃO DO CARGO DE DIRETOR 
EXECUTIVO DA CAIXA DE CONSTRUÇÕES 
DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA
 No dia 08 de fevereiro, foi realizada a transmissão do cargo de 
Diretor Executivo da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da 
Marinha ao CMG (IM) Isaac NEWTON Vieira. Esta cerimônia foi realizada 
no Auditório presidida pelo Exmo Sr CA (IM) Sergio HENRIQUE da Silva 
Almeida com a presença de toda a Força de Trabalho. Mais uma vez esta 
Autarquia deseja uma feliz jornada na Direção Executiva da CCCPM ao 
Cmte NEWTON.

          MARQUE SUA VISITA!

CMG (RM1-FN)  Stark
stark@marinha.mil.br
Tel.: 2105-7409

CONHEÇA A CCCPM

Visite as nossas instalações e
venha tomar um café conosco!



 Neste século XXI, a humanidade atravessa  grandes desafios que 
colocam em cheque todas as instituições que até então estavam sendo 
mantidas por um sistema político e ambiental vigente. A visão e 
conceituação de Meio Ambiente, para países líderes como Estados 
Unidos e China vem se transformando a cada dia. Hoje, o conceito de 
desenvolvimento sustentável, amplamente consagrado na Declaração 
do Rio, firmada pelo Brasil na Rio 92, vem sofrendo máculas que por 
vezes merecem ser analisadas de forma mais cuidadosa e criteriosa.
 O problema social da escassez de recursos hídricos e ainda dos 
baixos índices de pluviosidade, estão fazendo com que a classe 
empresarial e a sociedade como um todo, repense os modos de 
produção e passe a estimular o emprego e desenvolvimento de práticas 
alternativas de geração de energia.  Alguns métodos, até então muito 
caros e tidos como obsoletos e visionários, passam a tomar a dianteira do 
cenário nacional e internacional, tais como a dessalinização, as energias 
eólica, solar, cinética e até mesmo a originária da queima dos resíduos 
sólidos ( lixo ).  Por consequencia, as campanhas pela conservação dos 
recursos naturais e pela economia de energia elétrica, aumentam a cada 
dia. De outra sorte, outos países caminham na retaguarda ambiental, 
prezam energias de matrizs potencialmente poluidoras, vangloriam os 
combustíveis fósseis e se recusam a ingressar na era das matrizes limpas 
e renováveis. Assistindo tais cenários, nos parece que de certa forma o 
vetusto jargão “desenvolver a qualquer custo”, tão bem estimado em 
período anterior aos anos 60-70 do século passado, passa a rondar os 
países que ainda dependem de processos e procedimentos 
extremamente poluidores. Termeléricas, refinarias, utilização do carvão 
mineral, são idéias que aos poucos vêm tomando o cenário econômico 
do Planeta, e, em especial em países que atravessam períodos de grave 
crise. Em analise a tudo que foi efetivamente construído e ao que está se 
propondo, a idéia de retrogradação nos é evidente. E verdades e mitos 
sociombientais passam novamente a serem questionados.  

 A que, na verdade estamos sendo submetidos? Onde estão os 
princípio consagrados na Declaração de estocolmo de 1972, e as 
recomendações do Relatório da Comissão de Brundtland denominado 
"Nosso futuro comum"? Será que o Planeta está se auto equilibrando, 
como já afirmava James Lovelock em sua obra " Gaia", ou o próprio 
Homem está, agora, colhendo os frutos dos impactos negativos que vem 
causando à Biota?  Não podemos ser tão negativos assim. Afinal, Hobbes, 
em sua obra "O Leviatã",  já afirmava que o homem é o lobo de si mesmo, 
e, por conseguinte,  todos os impactos causados ao Meio Ambiente 
também estavam sendo causados ao próprio Homem, eis que este é 
parte integrante deste complexo de relações jurídicas e naturais. 
 Na verdade, diante do que está ocorrendo hoje, mais parece que 
as preleções do Cacique de Seattle feitas no século retrasado, estão se 
configurando, e, está em todas as nossas mãos, a ampla responsabilidade 
de garantir o futuro das gerações 1 Será mesmo que as preleções do 
cacique de Seatlle, quando declarou para o presidente americano de que  
" o homem branco vai ter de dedicar aos rios a mesma bondade que 
dedicaria a qualquer irmão" estão se realizando? 
 Ainda não temos resposta precisa sobre o tema, mas contamos 
hoje com um amplo investimento empresarial no sentido de se criar 
novas formas de utilização de energia, e, sobretudo algumas maneiras de 
se reconhecer, que energia, neste planeta em que vivemos, poder ser 
extraída da natureza, e, pode ser utilizada regularmente, de maneira 
sustentável. Energia, é a moeda deste século. As grandes guerras serão 
por matrizes energéticas. Quem foi o maior titular destas, será um dos 
senhores do Planeta Terra.  O Brasil, é um dos maiores tiulares destas 
fontes de energia. Biodiversidade, água doce, plataforma coninental 
(Amazônia Azul), aquíferos Guarani e Alter do Chão, conhecimento 
tradicional associado, conhecimento ancestral, fontes termais, parques 
eólicos, hidrovias, minérios e terras raras, são moedas que o Brasil possui 
e que ainda não conseguiu promover  um boa gestão. Estas matizes não 

A POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA E AS NOVAS MOEDAS DO PLANETA



podem ser manipuladas de forma espoliativa, devem sim, constituir em 
fontes de geração de emprego, e renda.  Reconduzi a política ambiental 
brasileira para uma política de estratégia pública  internacional, há que ser 
prioridade Nacional,  ou quiçá um dos objetivos nacionais. Priorizar a 
temática do uso dos recursos naturais em territórios estratégicos como a 
Amazônia Legal Brasileira, há que ser um dos mais iimportântes eixos do 
desenvolvimento nacional. A promoção da sustentabilidade e do auto 
controle do uso dos recursos naturais não pode ser esquecida sob o 
mando da valorização econômica.  Importantes setores da economia 
brasileira, notdamente aqueles que prezam a utilização dos recursos 
naturais, devem ser reconduzidos sob o condão da Lei nº 6938/81 ( Lei que 
instituiu no país a Política Nacional do Meio Ambiente ) e está em vigor até 
hoje. Além desta lei, o sagrado aertigo 225 da Constituição Federal não 
pode também ser deixado de lado. Em razão disto tudo, o próprio Homem, 
filho da Terra, poderá estimular a prática de utilização de novas formas de 
energia sustentável, renovando-se a tecnologia e finalmente aprendendo 
a voltar seus objetivos tecnológicos a manutenção do equilíbrio do 
Planeta. O progresso, neste estágio, está sendo posto em cheque pelos 
seus próprios caminhos e efeitos. Resta-nos, portanto, como Homens de 
inteligência superior, desenvolver, novas formas e novos modelos de 
produção. E, sem dúvida, as empresas, como sempre, serão crucificadas 
como as pricipais causadoras dos danos e impactos ambientais. O que se 
torna, diuturnamente necessário, é uma mudança  nos novos paradigmas 
educacionais,  e por intermédio de uma efetiva aplicação da lei, 
alcançarmos o tão almejado Fiat Lux!   Importantes modelos de economia, 
como a circular a criativa e a solidária, não podem de uma hora para outra, 
serem substituídos por iniciativas públicas que prezam a queima da 
matéria prima essencial à estas pequenas economias. O tratamento do 
resíduo sólido deve ser pautado na educação ambiental. Todo aquele que 
descartar um resíduo, antes de realizar tal práitica, deverá saber, quanto 
custa aquilo que está sendo descartado. Melhor prova desta política está  

em cidades que estimulam a troca de garrafas por créditos em cartões 
que serão descontados em redes conveniadas de comerciantes. Cidades 
como Medellin, á utilizamm tal prática, e as garrafas pet, desapareceram 
do lixo. Todos querem trocar a garrafa pet por crédito no cartão 
alimentação.  É esta mudança de paradigmas que o País precisa 
atravessar. A partida para a mudança está na educação ambiental, 
plenamente introduzida no Brasil na década de 90 do século passado, 
pela Lei nº 9.795/99, que recepcionou muitos princípios contidos na 
Declaração de Tbisli. Poré, até a presente data, não demonstrou-se eficaz 
em seus resultados.  Realmente chegamos á conclusão de que a dor no 
bolso deve estimular a mudança. Atualmente, os denominados serviços 
ecossistêmicos e ambientais estão em voga. E nesta esfera de concepção, 
é que devemos fomentar políticas públicas. O Usuário da Natureza deve 
pagar por esta utilização. E os recursos arrecadados com esta uililização 
devem ser reinvestidos no País, e em especial nos mesmos locais de 
origem destes serviços.  Devemos atribuir valores aos serviços que a 
natureza nos presta, totalmente de graça. O governo deveria dar maior 
atenção a esta nova moeda, que não é de troca, e sim de grande valor.  Só 
para termos noção da grandeza dos valores dos seviços ecossistêmicos, 
deixamos a seguinte pergunta: Quanto custa o servço que uma floresta 
urbana presta para uma metrólope, como o Rio de Janeiro, quando retira 
no verão, 04 graus da temperatura normal da cidade? Quanto vale 
contemplar a beleza cênica e a  paisagem da Cidade do Rio de Janeiro? 
Quanto vale o serviço que as abelhas e demais insetos prestam para um 
produtor de grãos, quando polinizam a sua produção?  É nesta linha que 
devemos caminhar. Somos titulares da maior moeda do Planeta, e ainda 
não acordamos para esta situação. 

Francisco Carrera

  Francisco Carrera é advogado, urbanista e paisagista,  escritor, 
professor de Direito, coordenador de vários cursos de Pós Graduação em 
Direito Ambiental e Urbanístico e agrário, é pós graduado em Auditoria e 
Perícias Ambientais, Mestre em Direito da Cidade pela UERJ. Colaborador 
da CCCPM para assuntos Socio-Ambiental.
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Amigos  do sAngue
CAMPANHA

1ºSG-MO WALDYR

  Essa  campanha faz parte do Programa Netuno na CCCPM, desde 2007 com o propósito de  incentivar e oferecer condições à 
participação voluntária em tarefas humanitárias do Critério 4 – Sociedade e destaca-se por mobilizar, frequentemente, sob a solicitação 
da própria Força de Trabalho, voluntários que se apresentam para doar sangue. Dessa forma, ao longo dos primeiros meses do ano de 
2019, foram beneficiados cinco centros de captação: Hospital Hematologistas Associados, Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
Hospital Geral de Bonsucesso, Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e Hemocentro de Brasília. 
  Dezenove voluntários participaram nesse primeiro semestre, incluindo o CMG(IM) Isaac NEWTON Vieira, Diretor 
Executivo da Autarquia, para atender solicitações da família naval.

  A título de contribuir para que um número maior de voluntários venha a contribuir com essa tarefa humanitária 
efetuamos essa publicação em homenagem aos que participam e aos que, impedidos de fazê-lo, incentivam essa prática. Em 

especial, destaca-se que a Marinha do Brasil, como frequentemente observado nos locais de captação, tem sido reconhecida 
como presença solidária que prima pelos bons serviços prestados à sociedade. 

   Por essa ação, que enobrece os que dela participam e os que a promovem, lembrou-se a bordo, com 
justa consideração a data de 14 de junho - DIA MUNDIAL DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE - pois ela imprime ao 

cotidiano a possibilidade de um ambiente proativo pelos gestos de apoio humanitário. Essa data foi escolhida 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2014, como homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, 

imunologista austríaco, que descobriu o fator Rh e  diferenças entre os tipos sanguíneos.

SO-RM1 MARTHA

CT(IM) VICTOR CHAVES
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 Para destacar a ação proativa dos dezenove 
voluntários que colaboraram para essa tarefa, neste 
primeiro semestre de 2019, publica-se esse 
agradecimento especial em reconhecimento ao apoio 
prestado para amenizar o sofrimento daqueles que são 
alcançados pela necessidade de recepção de sangue. 
Que todos os voluntários da CCCPM recebam o 
reconhecimento da direção por essa tarefa humanitária.

1ºTEN(IM) JORGE PIRES

2ºSG-ES HENRIQUESO-RM1 MARTHA



 Como partes do Programa Netuno, seguindo uma tendência 
mundial, desde 2007, as iniciativas de apoio à sociedade tiveram início na 
CCCPM. O objetivo é promover, com base na participação voluntária da 
Força de Trabalho, com auxílio de parcerias, um engajamento na atenção 
necessária às questões socioambientais. Dessa forma, foi possível 
promover, em face das necessidades detectadas, uma efetiva e 
continuada colaboração às instituições que prestam serviços à 
sociedade. As organizações atentas às necessidades sociais e que se 
identificaram com as tarefas do Programa Netuno agregaram valor de 
participação, presencial ou indireta, somando forças para manutenção 
de uma filosofia centrada no Modelo de Excelência em Gestão, adotada 
pelas organizações socialmente responsáveis.

AÇÕES SOCIAIS

DEZ ANOS PRATICANDO 
A SUSTENTABILIDADE

 Em dez anos de desenvolvimento de práticas de 
responsabilidade social pela CCCPM foi possível obter, com a paulatina 
participação voluntária da Força de Trabalho, a realização de 34 Projetos 
que somam, em suas variantes, 66 práticas diferentes de sustentabilidade. 
Essa conquista permeia o cotidiano da Autarquia, pois devido à 
diversidade de iniciativas, todos podem verificar de que modo auxiliar 
nas diversas tarefas existentes sem interferir com os deveres a serem 
observados em suas funções.
 No primeiro semestre de 2019 foi possível realizar ações de apoio 
a 22 instituições em donativos provenientes da Força de Trabalho e de 
organizações parceiras localizadas no entorno da Autarquia. Algumas 
dessas iniciativas podem ser verificadas nas imagens ilustradas a seguir.

Lar de Idosos de Saquarema – Administradoras recebem apoio em alimentação

CT(RM1-FN) ENOC em apoio à comunidade de Austin (RJ)

Sociedade São Vicente de Paulo em Irajá recebem alimentos. Voluntarios SG Priscila,  SG Jaime e Colaborador

Empresa Thlales doa mesas para Escola de Iclea

Aliança da Misericódia na Gamboa Assistência a Desempregados e Moradores de rua

Apoio ao Centro de Promoção Social Renato Buonomo Mendonça
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Ação social de apoio ao ComFFE – tinta para escolas

Obra do Berço – colaboração em papel picotado

CÍRCULO BÍBLICO
 “Estai sempre prontos a responder para vossa defesa, a todo 
aquele que vos pedir, a razão de vossa esperança” (Pedro 3, 15)
  O Círculo  Bíblico  da  Autarquia,  composto  de  oficiais, 
praças,  colaboradores e  estagiários,  se reúnem semanalmente  para 
meditação da  Palavra de Deus. São momentos de partilha de experiências 
e  de  testemunhos,  que  ajudam  a  todos a fortalecerem  a  Fé, e que 
revigoram as forças para enfrentarem as dificuldades da labuta diária.

 Parabéns pelo trabalho realizado pela equipe de Marketing 
realizado hoje no CIASC, por meio da palestra, já respondi a pesquisa 
Habitacional 2019 e estou vendo um imóvel aqui pela Ilha do governador, 
para tentar o financiamento. Será meu 2º imóvel. Logo que possível uma 
folga do curso, estarei agendando uma visita, forte abraço e muito 
obrigado por todas as facilidades dos serviços
ofertados pela CCCPM.

FELIPE DIAS DA FONSECA

 Venho por meio deste elogiar à instituição CCPMM pela forma 
profissional que conduz os seus trabalhos. Parabéns

Luiz Alberto Falcão Cabral

 Pelo presente canal, a Obra do Berço, instituição filantrópica de 
assistência social, vem agradecer a participação desta instituição na
Campanha Páginas em Branco. Nossa próxima campanha é a do "Lacre 
do Bem" e convidamos esta autarquia a participar conosco. Trata-se de 
juntar os lacres de latinhas que serão revertidos em cadeiras de roda para 
pessoas com deficiência.

Cristiana de Carvalho Barbosa Ramos 
Coordenadora pedagógica da “OBRA DO BERÇO

 Obrigado por esta imensa felicidade em minha vida, em que me 
proporcionam para mim e minha família, minha casa minha vida. 
Obrigado JESUS!.... OBRIGADO DEUS TODO PODEROSO AMÉM.

Rafael Rufino Lopes Neto

 Boa tarde! acabei de pegar registro do imóvel em meu nome e de 
minha esposa e não poderia deixar de agradecer!! Gostaria de agradecer 
a CCCPM por essa grande conquista alcançada por nossa família  mas  
sobretudo gostaria de deixar meu muito obrigado a equipe da CCCPM  
que se mostrou muito solicita, gentil e bastante técnica, conhecedora de 
suas funções. Em um processo as vezes demorado e com muitos detalhes, 
a importância de um atendimento capaz de auxiliar nas duvidas e agilizar 
o processo é muito grande.

Bruno Henrique
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a CCCPM está presente nos 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: cccpm.atendimento@marinha.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: comemch.cccpm@marinha.mil.br

1ºDN - São Pedro da Aldeia - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, s/nº 
Fluminense - CEP: 28944-054
Tel/Fax: (22) 2621-3934 | RETELMA: (8117) 2056
E-mail: baenspa.cccpm@marinha.mil.br

2ºDN -Salvador - BA
Com2ºDN - Av. das Naus, s/nº 
Cidade Baixa - CEP: 40015-270 
Tel: (71) 3507-3848 | RETELMA: (8210) 3848
E-mail: com2dn.cccpm@marinha.mil.br

3ºDN - Fortaleza - CE
EAMCE - Avenida Filomeno Gomes, 30 
Bairro Jacarecanga - CEP: 60010-280
Tel: (85) 3288-4785
E-mail: eamce.cccpm@marinha.mil.br

3ºDN - Natal - RN
BNNa - Rua Sílvio Pélico, s/nº  
Alecrim  - CEP: 59040-150
Tel: (84) 3216-3400 | RETELMA: (8311) 3400
E-mail: bnn.cccpmbnn@marinha.mil.br

Postos de atendimento:

3ºDN - Recife - PE
CPPE - Rua de São Jorge, nº 25 
Recife Antigo - CEP: 50030-240
Tel: (81) 3424-7111 Ramal: 246
RETELMA: (8311)7111
E-mail: cppe.cccpm@marinha.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 
RETELMA: (8410) 4546
E-mail: 4dn.cccpm@marinha.mil.br

5ºDN - Rio Grande - RS
Com5°DN - Rua Almirante Garnier, nº 70 
Centro - CEP: 96201-230
Tel: (53) 3233-6176 | RETELMA: (8550) 6176
Email: 5dn.cccpm@marinha.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 | RETELMA: (8910) 5089
E-mail: 7dn.cccpm@marinha.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 | RETELMA: (8710)4669
E-mail: com9dn.cccpm@marinha.mil.br


