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 Com a proximidade do final do ano, nós da CCCPM e do SIPM, gostaríamos de 
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tesoureira da Marinha.   
 Agora a Comandante Gisele já faz 
planos para adquirir um novo imóvel. 

HISTÓRIA DE SUCESSO
A Capitão-de-Fragata (T) GISELE 

GONÇALVES DE CARVALHO ingressou 
na Marinha como praça, em 1983. 
 Posteriormente, em 1985, prestou  
concurso para oficial, e ingressou como 
componente da 6ª Turma do CAFRM, em 
1986.
 Há alguns anos atrás adquiriu 
seu primeiro imóvel pela Caixa de 
Construções.
 Este ano, para sua satisfação, ela 
conseguiu finalmente quitar seu imóvel, e 
teve a oportunidade, num gesto simbólico, 
de receber a sua quitação das mãos do 
Contra-Almirante (IM) JAMIL MERON 
FILHO, Presidente da CCCPM.
 Atualmente serve no Hospital 
Naval de Salvador, mas passou a maior 
parte de seu tempo de efetivo serviço na 
Diretoria de Finanças da Marinha, como 

Foi com alegria que recebi a Revista 
de Moradia da Marinha, editada pela 

CCCPM, local onde tive a oportunidade  
de servir, por quatro anos, e com a 
minha modesta contribuição trabalhei 
na fundação e organização do PLANO 
HABITACIONAL DA MARINHA. Toda a 
documentação trocada com o Banco 
Nacional de Habitação e as autoridades 
da Marinha, além do primeiro Contrato foi 
por mim datilografada. 
 Lendo o EDITORIAL, lembrei-
me de um fato (que considero histórico) 
acontecido em junho de 1965  (há 40 anos),  
por ocasião da aprovação das normas e 
contratos do PHM,  quando a Caixa de 
Construções era presidida pelo saudoso 
Vice-Almirante (IM) Orlando Dias do 
Amaral, por quem eu tinha muito respeito 
e admiração, e tinha contatos quase que 
diariamente, chegando até a opinar sobre 
o Plano. 
 O Contrato previa que as 
unidades habitacionais seriam construídas 
e distribuídas por sorteio, entre todos os 
inscritos no Plano (independentemente 
de posto ou graduação). 
    Após a aprovação do Plano pelo Ministro 
da Marinha, ao entregar-me a papelada, o 
Almirante Amaral me perguntou:
— Você vai fazer sua inscrição no Plano? 
Respondi:
—  Não, Almirante. 

—  Por que?
— Porque não acredito em sorteio, desse 
modo somente “coxados” e “apadrinhados” 
receberão os imóveis.
      O Almirante, com a “cara fechada”, 
me encarou e disse: 
— Como serão entregues os imóveis? 
— Por 50% por ordem de chegada, na fila 
e 50% por sorteio.
— Concordo, disse o Almirante Amaral e 
como “prêmio”, você vai “bater” o contrato 
outra vez, pois vou voltar ao Ministro 
amanhã, com o contrato pronto. 
         Fiquei feliz pela minha idéia. 
Trabalhei até altas horas da noite, mas no 
dia seguinte entreguei o contrato pronto.
        As inscrições estavam marcadas 
para ter início na segunda-feira às 8h, 
conforme publicação no BONO. Na sexta 
-feira anterior eu ainda estava trabalhando 
na Caixa, quando, aproximadamente 
às 21hs, chegou um marinheiro, que 
aparentava ter dezoito anos e foi dizendo:
- Estou noivo e preciso comprar uma casa. 
Onde posso me inscrever no Plano?  
 Fiz uma explanação sobre o 
assunto e indiquei o local para as inscrições, 
na  segunda-feira. O marinheiro-garoto, 
disse:
— Vou entrar na fila é hoje.
 Convidei os meus colegas 
Sargentos, Waldemar, Edmar e Venâncio 
contando-lhes o acontecido e disse: 

— Vamos para a fila!
 Não deu outra. Saímos quase 
correndo da CCCPM, na av. Rio Branco 
até as imediações do Rancho do Primeiro 
Distrito Naval.  Lá chegando, encontramos 
o marinheiro  já em PRIMEIRO LUGAR. 
Tomei o meu lugar número 2, Edmar 3, 
Venâncio 4, Valdemar 5. 
 A partir daí a fila foi crescendo até 
que às 21hs já passava de cento e sessenta 
inscritos - oficias, sargentos fuzileiros e 
marinheiros - todos em fila única.
 Parece mentira, mas é verdade. 
Passamos na fila de sexta até segunda-
feira. 
     Quando da abertura das 
inscrições, que deveriam ser feitas por nós, 
(eu, Edmar, Venâncio e Valdemar), mas 
que no entanto, estávamos na fila chegou 
o Almirante Amaral, acompanhado por 
outros oficiais.
 Foram até o balcão e fizeram 
nossas inscrições. Após isto,  passamos a 
atender aos demais inscritos.  Assim, não 
tivemos “coxados e apadrinhados”. 
 Parabéns aos atuais dirigentes da 
nossa querida Caixa de Construções, por 
terem mantido a tradição. 

João Penha 

CARTA DOS LEITORES
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 Após a instalação do sistema 
Prognum foi implementado no site 
da Caixa de Construções um novo 
dispositivo, o Portal do Mutuário, 
que é uma das primeiras inciativas 
em nosso site que buscam facilitar o 
atendimento.
 No portal, o mutuário pode 
ser atendido tendo acesso a diversas 
consultas sobre seu contrato de 
financiamento ou empréstimo após a 
informar seu número de contrato e CPF
 Essa iniciativa visa facilitar o 
atendimento de nossos beneficiários 
e em breve atenderá diretamente 
aos contratos de ERAP, cujo número 
de contrato será gerado na hora 
da assinatura pelo beneficiário, no 
sistema Prognum, antes de ocorrer seu 
processamento.

NOVO PORTALDO MUTUÁRIO



Atendimento
PALESTRAS DE DIVULGAÇÃO
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DESATIVAÇÃO DO SISTELMA
 Após  a  ativação de uma nova central telefônica, 
a Caixa de Construções desativou neste ano as linhas 
telefônicas que possuíam com conexão SISTELMA. 
Pretendemos ampliar e facilitar continuamente os meios 
de comunicação com toda a Família Naval.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

 Menores  taxas de mercado
 Sem consulta ao SPC e SERASA
 Parcelas  fixas descontadas em folha
 Sem obrigação de seguro
 Atendemos em todo o Brasil
 Compramos dívidas, quitamos todos os bancos

  Basta ter: último contracheque, identidade, CPF e 
         comprovante de residência.

COLBERT  PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS
CIVIS E MILITARES

60
Meses

MARINHA DO BRASIL

CONTE COM A GENTE PARA REALIZAR SEUS SONHOS!

(21) 2509-6233

R. do Ouvidor, 60 sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (Próximo a Esq.  rua 1° de Março)

NOVA 
CENTRAL TELEFÔNICA

( 2 1 )  2 1 0 5 - 7 4 0 0
 Visando ampliar a qualidade do atendimento telefônico 
foi instalada uma nova central para o seu conforto. Com o novo 
atendimento digital é possível ser encaminhado diretamente ao 
setor de seu interesse, agilizando o seu tempo de espera. 

 A CCCPM tem buscado ampliar 
o atendimento em todo o Brasil . Para sua 
maior comodidade, procure o escritório 
mais próximo de sua cidade ou entre em 
contato com nossa sede no Rio de Janeiro.
 Uma de nossas metas é 
disponibilizar o atendimento em todos 
os Distritos Navais. Em 2006 foram 
inaugurados nove locais de atendimento. 
 Na próxima REMMAR 
divulgaremos o contato de São Paulo, 
Santos e Florianópolis, onde acontecerão 
as próximas inaugurações!

 A Caixa de Construções tem 
realizado palestras de divulgação, 
nas Organizações Militares, em todo 
o Brasil, de forma a divulgar nossos 
produtos, facilidades e convênios para 
apoio aos servidores da MB. Aquelas 
OM que desejarem receber a nossa 
equipe podem solicitar uma visita por 
mensagem.
 Para nós é uma grande 
satisfação poder prestar esclarecimentos 
que visem à obtenção da casa própria.  

Até

(21) 2509-0727 (21) 2509-0761
(21) 2232-2559



TÉRMINO DA FILA DO PROMORAR
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  Internet
  www.cccpm.mar.mil.br

ATUALIZAÇÃO DA BOLSA DE IMÓVEIS
 Após alguns pedidos, a Bolsa de Imóvei (BI) está 
ainda mais eficiente!

 Para você que ainda não conhece, a Bolsa de Imóveis é 
um serviço gratuito oferecido no site da Caixa de Construções, 
onde é possível através de um cadastro eletrônico:

Vender: cadastre o seu imóvel e automaticamente ele será 
disponibilizado para  as consultas feitas no site.

Comprar:  acesse a bolsa e faça a pesquisa para encontrar o 
imóvel dos seus sonhos.

Alugar: Igualmente como ocorre na venda, os  proprietários 
cadastram o imóvel e o disponibilizam para locação. O 
proprietário cadastra seu imóvel e o locatário interessado 
entra em contato pelos dados cadastrados. 

 A Caixa de Construções, através do BONO Especial 
nº 641/2006, encerrou a chamada de beneficiários, 

não-proprietários, da ativa, com estabilidade, para obtenção de 
Financiamento Imobiliário (FI). 
 
 A partir de agora, TODOS os beneficiários (militares e 
servidores civis, da ativa ou inativos, e pensionistas) interessados 
em FI, inclusive os já convocados, poderão apresentar as suas 
propostas, mediante requerimento específico, indicando uma 
das seguintes modalidades de operação:

a) Compra de imóvel (novo ou usado), com “habite-se”;
b) Construção de residência em terreno próprio;
c) Ampliação de residência própria;
d) Compra de terreno com simultânea construção; ou
e) Quitação de financiamento. 

 O modelo de requerimento poderá ser obtido na página 
INTRANET/INTERNET da CCCPM e deverá ser instruído pelos 
documentos a seguir relacionados:

 Cópia(s) autenticada(s) do(s) documento(s) de identidade/
CPF do beneficiário principal e cônjuge/companheiro(a), se for 
o caso;
 Cópia autenticada de certidão de estado civil; 
 Cópia dos comprovantes de rendimentos do beneficiário 
principal e cônjuge/companheiro(a), se or o caso. 

 Os documentos apresentados serão analisados à luz 
da Norma SGM-701 - 1a Revisão. Verificada a conformidade 
da solicitação, o beneficiário será comunicado por carta, 
na qual constará o valor do crédito permitido e instruções 
para o prosseguimento da operação, com a apresentação de 
documentos do imóvel pretendido, no prazo máximo de 90 
dias.
 No caso da impossibilidade de contratar o FI, o 
beneficiário será instruído sobre como proceder para sanar a(s) 
restrição(ões). 
 Para outros esclarecimentos, o beneficiário poderá 
entrar em contato com a Divisão de Atendimento desta Caixa, 
pelos telefones (0xx21) 2105-7400, ou pelo correio eletrônico 
atendimento@cccpm.mar.mil.br, ou ainda, diretamente em 
qualquer de nossos escritórios.
 Em nossa página eletrônica na INTRANET (www.
cccpm.mb) ou na INTERNET (www.cccpm.mar.mil.br) podem ser 
encontradas todas as informações pertinentes ao processo de 
financiamento, bem como a íntegra das Normas sobre Operações 
Imobiliárias na Marinha (SGM-701 – 1a Revisão/2006), publicação 
esta que regula o assunto no âmbito da MB. 

Importante: as condições oferecidas neste anúncio são por tempo indeterminado, podendo ser alteradas ou extintas a qualquer momento, sem
aviso prévio. Portanto, só poderão ser usufruídas enquanto estiverem em vigor. Produtos destinados à pessoa física. Crédito e financiamento
sujeitos a análise e aprovação. A idade do cliente/co-participante somada ao prazo do financiamento não poderá ultrapassar 70 anos.

O crédito imobiliário do Banco Real tem um portfólio completo
para atender à sua necessidade. E você pode financiar seu novo
endereço com taxas a partir de 9% a.a. + TR, em até 20 anos.

Consulte as condições especiais para a Marinha, para financiamento de até 100% do valor
do imóvel, e também a modalidade de parcela fixa nas agências ou nos pontos de atendimento
bancário do Banco Real.

Crédito imobiliário.
Diversas opções 
para você adquirir 
o seu imóvel.

Cyan Magenta Yellow Black

Os: 607724 Form: 210X297 Operador:Regina

Agência: LEWLARA Cliente: REAL Mac: Premedia_7

Mídia: Anúncio Perfil: Analógico Prova: Chromedot
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uniformes, seguro do veículo, impostos, 
etc;
Sua casa é como uma empresa. Precisa 
ser administrada. Apresente esta planilha 
para sua família, ou coloque em local 
visível na casa;
Faça com que seus familiares sejam 
parceiros na administração do lar e 
estabeleça metas em comum -  um carro, 
um brinquedo, uma viagem, a casa nova, 
etc; 
A família que se une e administra 
as finanças em parceria vive melhor e 
prospera. 
 Dessa forma, todos podem 
compartilhar e se orgulhar dos resultados 
positivos; e
 lembre-se - A Caixa de Construções 
está a seu lado na realização dos seus 
sonhos de uma vida melhor. 
 Procure adquirir desde cedo 
a sua moradia. Assim, o valor que você 
gastaria para pagar um aluguel torna-se o 
investimento num patrimônio para a sua 
família, e a garantia de uma maturidade 
tranqüila. 

CF (T) Helena Ma. Peres

Algumas precauções são necessárias 
para quem deseja adquirir  um imóvel 

e não quer se arrepender depois. Conheça 
as principais dicas:
Evite dar sinal ou assumir compromissos 
financeiros sobre o imóvel pretendido, sem 
saber a resposta do laudo de avaliação! Esta 
precipitação pode acarretar-lhe prejuízos.
Caso deseje constituir procurador(es) 
para a assinatura da escritura, deverá fazê-
lo por instrumento público, com o devido 
sinal público quando necessário.
Prefira imóvel onde ninguém esteja 
morando. Comprar um imóvel ocupado 
significa que você poderá ter que esperar 
muito tempo para mudar-se.
Observe a infra-estrutura do local do 
imóvel. Aspectos como saneamento 
básico, calçamento das ruas, iluminação 
pública, transporte urbano, proximidade 
de escolas, hospitais e comércio valorizam 
o imóvel e oferecem comodidade à 
família.
Evite a proximidade de áreas insalubres, 

Dicas Úteis

com risco de inundação, desabamento, ou  
vizinhança violenta.
Ao visitar o imóvel,  verifique as condições 
elétricas e hidráulicas, e fique atento aos 
sinais de rachaduras, infiltrações, cupins 
ou outras pragas.
Nunca vistorie o imóvel durante a noite, 
pois a luz do sol vai ajudar a perceber  
possíveis defeitos, e também as condições 
de proteção diante do calor e do frio.
Verifique a propriedade real do imóvel, 
pois não é possível financiar imóvel onde o 
proprietário tenha somente a posse.
O imóvel, objeto da operação, não pode 
ser construído integralmente de madeira, 
localizar-se em área rural ou destinar-se a 
veraneio ou atividade comercial.
Não é possível  conceder financiamento 
para a aquisição de imóvel que possua 
qualquer gravame,  ou quando sua área não 
estiver devidamente regularizada junto 
Registro de Imóveis (RI) competente.
Nos casos de apartamento ou casa 
em condomínio, verifique se o valor da 

DICAS PARA ESCOLHERO SEU IMÓVEL

ENDIVIDAMENTO - COMO EQUACIONAR SUA VIDA FINANCEIRA
Aproveite as oportunidades de 
promoção, viagens ou transferências, 
para fazer uma poupança, pois é sempre 
bom manter uma reserva;
Não empreste dinheiro. Com as 
facilidades de crédito que há no mercado, 
qualquer pessoa pode pegar dinheiro 
facilmente em uma instituição financeira. 
Se um amigo ou parente não consegue, 
há grandes chances de estar com seu 
nome “sujo” na praça e, por conseguinte, 
é de se supor que também não irá lhe 
pagar;
Procure comprar os produtos que 
deseja em épocas de liquidação. É sempre 
muito vantajoso pagar a vista, e pedir 
um desconto; os longos parcelamentos 
oferecidos pelas lojas trazem embutidas  
taxas de juros, que podem aumentar o 
valor final do produto em mais de 50%;
reserve uma pequena parcela do seu 
salário mensal e guarde; 
Faça uma planilha com suas despesas 
e receitas, inclusive as pequenas, 
tais como: gorjetas, salão de beleza, 
estacionamento, etc;
Observe que há meses nos quais 
há sempre despesas extra, tal como 
matrículas escolares, material e  

Em nossa vida diária passamos por 
situações que vêm,  por vezes, contribuir 

para um desequilíbrio financeiro,  que 
se não for tratado devidamente, com 
medidas práticas, pode gerar situações 
muito incômodas.
 Observamos em nosso dia-a-dia, 
aqui na CCCPM, que muitos servidores 
se encontram  nessa situação - com 
sua margem consignável já bastante 
comprometida.
Há várias orientações que podem ser 
prestadas para aqueles que desejam ter 
uma vida financeira equilibrada:

taxa condominial condiz com a média da 
região e o padrão do imóvel, e se o valor 
não compromete o seu orçamento.
Veja se há sistema de segurança, se 
a vaga de garagem é exclusiva, e quais 
as deliberações da última reunião do 
condomínio, como rateios, entre outras 
questões.
Desconfie sempre do excelente negócio. 
Contente-se com o negócio razoável, bom 
para o comprador e para o vendedor. 
Negócios aparentemente fantásticos, 
podem virar grandes dores de cabeça. 
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A aquisição da casa própria é um sonho 
perseguido por muitos, mas que poucos 
alcançam. Não perca tempo!  Planeje-
se e conte conosco na realização deste 
sonho. Nossa equipe espera por você!



CONCURSO CULTURAL - DÊ O NOME AOS CASTORES

 Olá amigos. Eu sou o 
REMMARINHO, o mascote da Caixa de 
Construções. 
 A partir de agora, em todas as 
edições eu trarei as novidades. Lanço 
agora o concurso para batizar o Castor e a 
Castora marinheiros, meus amigos.
 Mande sua sugestão para a 
ouvidoria, por carta, fax ou email.
 Os vencedores serão divulgados 
na próxima edição e receberão um lindo 
brinde da CCCPM, além de uma visita à 
nossa sede,  no Rio de Janeiro, para nos 
conhecer.

Castora Marinheira

Castor Marinheiro
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NOVOS CONVÊNIOS COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 

 
 
 

 A CCCPM, em estrita observância 
à sua finalidade, formalizou convênios 
com as Superintendências Regionais da 
CEF, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Belém, Maceió e Salvador. Encontram-se 
em andamento convênios idênticos com 
as seguintes Superintendências Regionais 
da CEF: 

Aracaju Belo Horizonte

Brasília Campo Grande

Cuiabá Curitiba

Florianópolis Fortaleza

Goiania Manaus

Natal Recife

Santos São Luiz

São Paulo Vitória

 Esses convênios têm por objetivo 
disponibilizar à Família Naval os seguintes 
produtos:

Carta de Crédito Caixa 
Individual  Sistema de Financiamento 
Imobiliário (SFI).

Carta de Crédito FGTS 
Individual  Aquisição de Imóvel

Carta de Crédito FGTS 
Individual  Aquisição de Material de 







ASSINATURA DE CONVÊNIO COM A CEF EM BELÉM, MACEIÓ, SALVADOR E RIO 
GRANDE DO SUL

Envie sua sugestão para Rosane Aires 
de acordo com as informações abaixo:
 Tel: (21) 2105-7411
 Email: ouvidoria@cccpm.mar.mil.br
 Endereço: Av. Rio Branco, 39 - 11°             
Andar - Rio de Janeiro - RJ 
CEP 20090-003

Construção
Carta de Crédito SBPE - SFH 

Individual
Imóvel na planta e/ou em 

construção  Recursos  Caixa Habitação 
- SFI

Imóvel na planta e/ou em 
construção – Recursos FGTS

Imóvel na planta e/ou em 
construção – Recursos SBPE

CONSTRUCARD 











CLASSIFICADOS

Fique em forma para o verão 
que se aproxima com a Medicina 
Ortomolecular!

Dr. Paulo Murrayana Filho
Largo do Machado, n°29 sala 804
Catete - Rio de Janeiro - RJ
Tel: 2205-4759 / 2556-4425

Divirta-se com segurança, com 
transporte porta a porta

Pague menos pelos ingressos 
usando seu desconto para a 
terceira idade

Ligia
Tel: (21) 2571-8817
Email: hmperes@bol.com.br
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Novidades

Em 13/09/2006, o Comandante do 5º 
Distrito Naval inaugurou, com a presença do 
Presidente desta Autarquia e Oficiais das OM 
subordinadas, uma Filial de Atendimento da 
CCCPM em Rio Grande. Encontram-se em 
fase final de obras as Filiais de São Paulo, 
Santos, Florianópolis e Angra dos Reis.

INAUGURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS
RECIFE SALVADOR RIO GRANDE

Acima e abaixo, e encarregado do 
Escritório de Salvador, SO Gilberto Lima e 
a estagiária Jueci.

À direita, o encarregado do Escritório de 
Rio Grande, SO Moacir, Almirante Meron e 
Almirante Max

O Encarregado do Escritório de Recife, SO 
Luis Pereira

Inauguração do escritório de Recife com 
o Capitão dos Portos de Pernambuco, 
CMG Lara, o  Almirante Meron e CMG 
Sonia Witzel, diretora do Hospital Naval de 
Recife

 Em 08/08/06, a CCCPM 
foi convocada pelo  Ministério da 
Fazenda para assinar mais um contrato 
de novação da dívida existente, junto 
ao Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço (FGTS).

Na foto o SC José carlos, o CMG Almeida, o 
CA meron, o Dr. Targino, e o CC Materson, 
presentes ao evento.

ASSINATURA DE CONTRATO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA COM O FGTS

Este evento foi de grande relevância, 
pois permitiu abater um valor de 
aproximadamente 500 milhões de 
Reais. 
Esta dívida é decorrente dos antigos 
contratos de financiamento do extinto  
Sistema Financeiro da Habitação. Na 
prática impedia que vários produtos 
relativos à habitação, oferecidos 
pelo Governo Federal, pudessem ser 
operacionalizados pela CCCPM. 
 Esperamos que, em um 
prazo muito curto, chegue-se ao 
equacionamento dessa dívida, além de 
passarmos a credores do FGTS, o que 

representa um grande marco para todos 
nós e é fruto de um exaustivo trabalho 
dos servidores desta autarquia. 



incluindo o bem no inventário do falecido;
 d) quando o contrato de financiamento 
prevê reajuste por equivalência salarial, o 
índice considerado é o do vendedor, podendo 
trazer descompasso nas finanças do novo 
comprador; 

  e) o vendedor de má-fé poderá vender o 
imóvel para mais de uma pessoa, já que não há 
registro do contrato.

 A aquisição regular de um 
imóvel financiado, antes da quitação do 
saldo devedor, poderá ocorrer mediante 
escritura pública de promessa de compra 
e venda, da qual obrigatoriamente 
participará a instituição financeira (como 
interveniente credora). Dessa forma, todas 
as formalidades serão cumpridas perante 
o Cartório de Notas e o comprador poderá 
levar o título a registro, resguardando seu 
direito real sobre o imóvel. Outra forma 
de fazê-lo é promover a quitação do saldo 
devedor, à vista ou com obtenção de novo 
financiamento, efetivando direto a compra 
e venda.
 O melhor é evitar o contrato de 
gaveta, seja vendedor ou comprador. Ainda 
assim, se não for conveniente, a fim de 
minimizar os riscos e a chance de prejuízo 
sempre presentes, o novo comprador precisa 
observar alguns cuidados. Em primeiro lugar, 
deve pesquisar estado civil e situação jurídica 
do(s) vendedor(es), checando também a 
existência de anotações negativas de crédito 
ou apontamentos em certidões negativas de 
cartórios distribuidores que possam indicar 
possibilidade de execução judicial sobre o 
imóvel. 
 Também deve se certificar de que não 
há prestações em aberto, dívidas de IPTU ou 
condomínio e de que o imóvel não se encontra 
gravado com nenhum outro ônus (embaraço) 
senão o registro da garantia do financiamento 
(normalmente, hipoteca). O novo comprador 
deverá obter do vendedor uma procuração 
por instrumento público (cartório), outorgando 
poderes, em caráter irrevogável e irretratável, 
para efetivação da compra e venda ao final 
do financiamento. O novo comprador deverá 
guardar todos os comprovantes de pagamento 
dos encargos do financiamento, para facilitar 
o reconhecimento judicial do contrato de 
gaveta. 
 Por fim, como prevenir é melhor do 
que remediar, consulte a CCCPM antes de fazer 
negócio imobiliário. 

CC (IM) Frederico Augusto Andrade Viegas

Interessados em driblar exigências de agentes 
financeiros, compradores optam pelo 

método, sem saber que podem ter de enfrentar 
problemas na Justiça. Muitas pessoas, por 
desconhecimento, encaram as exigências 
apresentadas por ocasião do financiamento 
de imóveis como dificuldades impostas 
pela burocracia das instituições financeiras. 
Contudo, são formalidades devidas mesmo na 
aquisição de imóvel sem financiamento.
 Uma operação de compra/venda de 
imóvel é bem diferente da compra de um bem 
de consumo na prateleira de um supermercado: 
esse você escolhe, leva ao caixa, paga e se 
torna o proprietário. Com um bem imóvel não 
é assim tão simples. Só é proprietário quem 
figura no Registro de Imóveis como tal. Para 
obter o registro, é necessário apresentar vários 
documentos e certidões, a fim de evitar fraudes 
e proteger o direito de compradores de boa-fé.
 Assim, apesar da oferta de crédito 
imobiliário ter crescido a passos largos, muitos 
compradores se vêem em dificuldade para 
atender aos requisitos do financiamento e, 
como mágica, tiram o coelho da cartola: o 
contrato de gaveta. Esse tipo de acordo já vem 
sendo reconhecido pela Justiça, mas inspira 
muitos cuidados e tem perdido espaço no 
mercado.
 Nele, o comprador de Segunda Mão 
– ou “gaveteiro” – adquire o imóvel do mutuário 
original (que obteve o crédito no banco), por 
meio de um contrato entre particulares, sem o 
conhecimento da instituição financeira. Desta 
forma, para o banco, o devedor continua sendo 
o adquirente inicial.
 Além de eliminar a etapa de aprovação 
de crédito, esse contrato pode parecer 
financeiramente vantajoso para o “gaveteiro”, 
pois o vendedor acena com desconto no preço, 
já que a transação, por ser velada, implica vários 
riscos. Se tudo correr bem, será boa opção, mas 
na maioria das vezes o negócio poderá ser 
desastroso.
 Relaciona-se os principais riscos e 
dificuldades do contrato de gaveta:

 a) apesar de reconhecido judicialmente, o 
contrato de gaveta gera resistência da totalidade 
dos agentes financiadores, provocando 
desgaste nas relações do novo comprador com 
a instituição;

  b) se o novo comprador não honrar as presta-
ções, o vendedor figurará como inadimplente, 
com lançamento do seu nome em  cadastro das 
entidades de proteção ao crédito;

 c) no caso de morte do comprador inicial 
(vendedor), o seguro quitará o bem em 
nome dos herdeiros, que poderão se opor 
ao reconhecimento do contrato de gaveta, 

CONTRATO DE GAVETA ESCONDE RISCOS LEGAIS
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ERAP 
TIRE SUAS DÚVIDAS
Qual a diferença entre empréstimo 
imobiliário e financiamento imobiliário?

ERAP: Crédito destinado ao atendimento de 
necessidades dos beneficiários da CCCPM, 
destinado a reforma de imóvel, aquisição 
de material de construção,  legalização de 
imóvel e complemento de poupança para 
aquisição de unidade residencial.

Financiamento Imobiliário: Operação 
financeira de antecipação de crédito, com 
destinação específica em contrato, sempre 
relacionada a imóvel.

 Quais os documentos necessários 
para se contratar um ERAP? R: Cópia da 
carteira de identidade, comprovante de 
titularidade de conta-corrente bancária 
(parte do extrato onde constam o nº da 
conta corrente, nº da agência, nome do 
banco e nome do titular da conta), CPF e 
Cópia do Bilhete de Pagamento
 É possível renovar um contrato de 
ERAP, alterando as parcelas ou valores 
inicialmente contratados? R: A renovação 
é possível desde que exista Margem 
Consignável que comporte a nova 
operação. Neste caso o ERAP anterior será 
liquidado. O beneficiário assume o novo 
ERAP, nas novas condições contratadas. 
 É possível contratar mais de um ERAP?
R: Sim. No entanto, o montante contratado  
estará condicionado, à Margem 
Consignável do beneficiário e não poderá 
ser superior a R$ 30.000,00.
Quais as principais características do 
ERAP?
Comodidade: encargo descontado 
automaticamente em Bilhete de 
Pagamento;
Agilidade: rapidez na liberação do 
empréstimo, nomalmente, em até quatro 
dias
Sem consulta prévia: dispensa consulta ao 
SPC e/ou SERASA
Elasticidade: prazos diversos de acordo 
com a necessidade do beneficiário
Facilidade de contratação: diferentes 
opções - intranet, internet e escritórios 
da Caixa de Construções (endereços na 
contracapa)
Taxas reduzidas: A CCCPM, normalmente, 
pratica as menores taxas do mercado.
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Pessoal da Marinha, embora, ainda, pouco conhecida pela Família Naval.

 Com vistas a dar ampla divulgação das atividades realizadas pelo SIPM e promover a 
continuidade da interação necessária entre este Serviço e seu público de Inativos e Pensionistas, 
o JIPE – Jornal dos Inativos e Pensionistas, continuará sendo publicado com algumas novidades.

 Esta edição está sendo veiculada em conjunto com a REMMAR, com o propósito de 
atingir um público mais abrangente, sem contudo, desviar do nosso objetivo principal, que é 
disponibilizar um fluxo atualizado de notícias de interesse de nossos usuários.

 Hoje a diminuição dos prazos para a emissão de Títulos de Pensão é uma realidade, fruto 
do empenho dos que aqui servem e daqueles que já integraram a tripulação deste Serviço.

 O recadastramento é um ditame legal que atualmente se faz presente em todos os 
órgãos da Administração Pública. A mídia impressa vem noticiando, constantemente, que grande 
quantidade de Inativos e Pensionistas têm seus benefícios suspensos por falta de recadastramento. 
Portanto, é primordial que o recadastramento seja um procedimento a ser cumprido anualmente, 
de acordo com o mês de seu aniversário, para que possam continuar recebendo seus devidos 
benefícios. 

 No Rio de Janeiro, região de maior concentração do público atendido pelo SIPM, os 
Inativos e Pensionistas dispõem, além de nossas instalações no Edifício Almirante Tamandaré, de 
mais onze Postos de Recadastramento, localizados em diversas áreas do Grande Rio e Municípios 
circunvizinhos, facilitando sobremaneira o cumprimento desta imposição legal.

 A reestruturação de nossa página na Internet, com conclusão prevista para 
dezembro/2006, será mais um canal de comunicação com nossos usuários e permitirá maior 
agilidade e acesso aos serviços oferecidos.

 Espero, assim, continuar a atender aos anseios da Família Naval, aprimorando as 
atividades desenvolvidas no SIPM e mantendo um canal de comunicação permanente.

Até a próxima edição !

SEBASTIÃO MARCOS SPOLIDORO
  Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)
                       Diretor

 Na busca da excelência 
dos serviços prestados aos inativos 
e pensionistas da Marinha, o 
Departamento de Apoio ao Público 
do SIPM foi reestruturado e hoje conta 
com um Oficial responsável por cada 
círculo hierárquico separadamente, 
além da automação dos serviços com 
a disponibilização de um terminal 
de auto-atendimento, serviço de 
informações pelo telefone e Call Center 
para agendamentos.
 A fim de otimizar os serviços 
prestados ao público residente fora 

da área do Rio de Janeiro e municípios 
circunvizinhos, o SIPM conta com as 
Organizações Militares de Apoio e Contato 
(OMAC), que além de possibilitarem uma 
comunicação mais ágil e um contato 
direto entre o SIPM e os inativos e 
pensionistas. São OM habilitadas para 
exercerem as atividades de atendimento 
em geral, incluindo o recadastramento. 
Já se encontra disponível em nosso 
site a relação completa das OMAC.
Os principais serviços disponibilizados 
pelo Dept° de Apoio ao Público do SIPM e 
OMAC são os seguintes:
 Requerimentos diversos como 

ATENDIMENTO

PALAVRA DO DIRETOR
 É com grande satisfação que dirijo estas palavras 
àqueles que com esforço e dedicação contribuíram para o 
desenvolvimento de nossa Marinha.
  
 Ao assumir a Direção do SIPM, em 30 de junho do 
corrente ano, senti-me privilegiado com a oportunidade de dirigir 
uma Organização Militar de grande importância para o Setor de 

habilitação, transferência e reversão de 
pensão;
 Recadastramento;
 Restabelecimento de assistência 
médico-hospitalar;
 Solicitação de desconto e 
cancelamento do FUSMA
 Inclusão e comprovação de plano de 
saúde, auxílio natalidade, auxílio pré-
escolar;
 Inclusão e exclusão de dependentes e 
beneficiários;
 Auxílio Funeral;
 Custeio Funeral e;
 Comunicação de falecimento. 
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 Os portadores de doenças graves 
são isentos do Imposto de Renda desde que 
se enquadrem cumulativamente nas seguintes 
situações:
a) Os rendimentos sejam relativos a 
aposentadoria, pensão ou reforma (outros 
rendimentos não são isentos), incluindo a 
complementação recebida de entidade privada 
e a pensão alimentícia; e 
 b) Seja portador de uma das seguintes doenças: 
AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 
Alienação mental, Cardiopatia grave, Cegueira, 
Contaminação por radiação, Doença de Paget 
em estados avançados (Osteíte deformante), 
Doença de Parkinson, Esclerose múltipla, 
Espondiloartrose anquilosante, Fibrose cística 
(Mucoviscidose), Hanseníase, Nefropatia grave, 
Hepatopatia grave, Neoplasia maligna, Paralisia 
irreversível e incapacitante, Tuberculose ativa.

 Situações que não geram isenção

 a) Os rendimentos decorrentes de atividade, 
isto é, se o contribuinte for portador de uma 
moléstia, mas ainda não se aposentou; 
 b) Os rendimentos decorrentes de atividade 
empregatícia ou de atividade autônoma, 
recebidos concomitantemente com os de 
aposentadoria, reforma ou pensão; 

Envio de BP 
Ainda não está autorizado o envio 
de Bilhetes de Pagamento para a 
residência das pensionistas de civis 
pelo Ministério do Planejamento, 
sendo atualmente, encaminhados 
para as agências bancárias pela 
Pagadoria do Pessoal da Marinha. 
Entretanto, as beneficiárias podem 
emitir seus BP on-line, da mesma 
forma que os aposentados civis, 
cadastrando-se no site https://www.
siapenet.gov.br;  

Dados cadastrais
Torna-se oportuno lembrar que é de 
vital importância que os aposentados 
e pensionistas mantenham 
atualizados seus dados cadastrais 
como: nome, endereço, telefone, 
dados bancários, CPF, etc. 
Tem sido observado que muitas 
beneficiárias de pensão e 
aposentados estão com seus dados 
cadastrais desatualizados, podendo 
ocasionar problemas na implantação 
de determinado benefício.

MP
As alterações implementadas pelas 
Medidas Provisórias 295, 301, 304 e 
305/2006 têm sido objeto de análise 
pelo SIPM que em conjunto com a 
Diretoria do Pessoal Civil da Marinha 
e Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, tem buscado 
orientações e mecanismos de melhor 
aplicar as determinações ali contidas, 
sem que haja prejuízo aos inativos e 
pensionistas Civis.

INFORME AOS CIVIS

OFICIAIS GENERAIS E SUPERIORES / 
PENSIONISTAS
 Tel: (21) 2104-6385 / 6388

OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS E SUBALTER-
NOS / PENSIONISTAS, PRAÇAS, EX-COM-
BATENTES E CIVIS ASSEMELHADOS 
Tel: (21) 2104-6390

SAIBA MAIS...

 c) Os rendimentos de outra natureza como, por 
exemplo, aluguel recebido concomitantemente 
com os de aposentadoria, reforma ou pensão. 

Procedimentos para usufruir da isenção

Inicialmente, o contribuinte deve comprovar 
ser portador da doença apresentando laudo 
pericial emitido por serviço médico oficial da 
União, Estados, DF ou Municípios junto a sua 
fonte pagadora. Após o reconhecimento da 
isenção, a fonte pagadora deixará de proceder 
aos descontos do imposto de renda. 

Obrigatoriedade na entrega da Declaração 
IRPF

A isenção do Imposto de Renda Pessoa Física 
não isenta o contribuinte de seus deveres de 
apresentar a Declaração IRPF. 

Desconto de Imposto de Renda automático 

Os inativos e pensionistas, ao atingirem 65 
anos, terão a sua redução do Imposto de Renda 
automaticamente implantada em bilhete de 
pagamento, não sendo mais necessária a sua 
presença no SIPM/OMAC. 

Condições para Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física

AGENDAMENTO PARA PRAÇAS, EX-COM-
BATENTES, CIVIS ASSEMELHADOS E PEN-
SIONISTAS 
Tel: (21) 3343-6390 
Fax: (21) 2104-6399

TELEFONES ÚTEIS - RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  
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 A atividade de recadastramento visa possibilitar a atualização de dados 
cadastrais dos inativos e pensionistas, necessária para a continuidade do recebimento 
dos benefícios devidos. O recadastramento é obrigatório, regulamentado por Lei, 
e deve ser efetuado anualmente no mês de aniversário, com o preenchimento da 
Ficha de Recadastramento (também disponível no site http://www.sipm.mar.mil.br) 
e apresentação do documento de identidade original, com fotografia recente e CPF.

PRESENCIAL PELO PRÓPRIO 
 O beneficiário comparece 
pessoalmente ao órgão recadastrador, 
portando documento de identificação. Não é 
necessário agendar;

ATENDIMENTO EM 
LOCALIDADES DISTANTES 
 Em todos os Distritos Navais existem 
Organizações da Marinha habilitadas a exercer 
a função de elementos de contato e são 
responsáveis pelo relacionamento com os 
inativos e pensionistas que residam fora da área 
do Rio de Janeiro e Municípios circunvizinhos. 
Os inativos e pensionistas que residem em locais 
onde não haja Organização Militar da Marinha, 
devem dirigir-se a uma Organização Militar de 
outra Força, ou mesmo Delegacias de Polícia. As 

AMBULATÓRIO DA ILHA DO GOVERNADOR 
Praia da Guanabara, s/º - Bananal
Funcionamento: 3ª e 5º feira 

AMBULATÓRIO DA PENHA
Av. Brasil, nº10946 – Penha
Funcionamento: 3ª e 5ª feira

AMBULATÓRIO DE CAMPO GRANDE
Rua Elias Lobo, nº488 – Campo Grande
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira

AMBULATÓRIO DE NITERÓI
Rua Barão de Jaceguai, s/nº - Ponta da Areia 
– Niterói
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira

AMBULATÓRIO DE NOVA IGUAÇU
Rua Brocoió, s/nº - Marapicu – Nova Iguaçu
Funcionamento: 2ª e 4ª feira

CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, nº 10.592 – Penha
Funcionamento: 2ª a 6ª feira

 O site do Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha

 www.sipm.mar.mil.br

está sendo reformulado para 
proporcionar ao usuário uma 
navegação mais interativa e objetiva. 
Além da divulgação da legislação 
em vigor e a disponibilização de 
informações e serviços de interesse 
dos inativos e pensionistas, a nova 
página traz diversas novidades. 
 Vale destacar a possibilidade 
de acompanhamento, pelo próprio 
usuário, das requisições efetuadas 
neste Serviço, entre outras, as de 
processos de pensão e de inatividade, 
apresentação da situação do 
recadastramento do usuário, além de 
um Quadro de Avisos mais completo. 
 A nova página do SIPM 
possuirá um mecanismo, que garantirá 
a segurança no fluxo das informações, 
com uma interface mais amigável ao 
usuário, fornecendo maior flexibilidade 
na escolha das opções existentes. 
A previsão de funcionamento é a 
partir de dezembro próximo. Vale a 
pena conferir!

OUVIDORIA – À SUA DISPOSIÇÃO

 Desde a sua criação, em 
2004, quando passou a atuar 
com foco no acolhimento de 
sugestões, reclamações, elogios e 
denúncias, a Ouvidoria do SIPM vem 
permanentemente adequando seus 
procedimentos, contribuindo, desta 
forma, para o aperfeiçoamento do 
serviço de atendimento.
 Esta Assessoria é mais um 
canal de comunicação ente o inativo/
pensionista e a Direção do SIPM e 
tem como compromisso principal 
a celeridade e a qualidade das 
respostas.
 Colabore com o SIPM 
encaminhando suas dúvidas e outros 
comentários por meio de cartas ou 
para o e-mail: ouvidoria@sipm.mar.
mil.br .

ATENÇÃO AO RECADASTRAMENTO!

cópias da documentação apresentada deverão 
ser encaminhadas ao SIPM por ofício.

ATENDIMENTO NO EXTERIOR
 Caso o inativo ou pensionista resida no 
exterior, ele deverá dirigir-se ao Consulado ou 
Embaixada Brasileira e solicitar um ATESTADO 
DE VIDA; e

RECADASTRAMENTO EM CARTÓRIO
 É  possível  recadastrar-se 
preenchendo a Ficha de Recadastramento 
(disponível no site do SIPM) e reconhecendo 
a assinatura em cartório POR AUTENTICIDADE. 
Levar ao cartório: identidade, CPF, comprovante 
de residência e título de eleitor, se votar. A 
Ficha deverá ser enviada ao SIPM, com cópia 
autenticada dos documentos apresentados, via 
SEDEX ou Carta Registrada. 

HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
Rua Cezar Zama, nº 185 – Lins de Vasconce-
los
Funcionamento: 2ª a 6ª feira

POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA 
GLÓRIA
Rua Conde de Bonfim, nº 54 – Tijuca
Funcionamento: 3ª e 5ª feira

CLUBE NAVAL -  CABENA 
(somente para sócios)
Av. Alte Barroso, nº 63/17ºandar, sala 27 
– Centro
Funcionamento: 2ª a 6ª feira

CLUBE NAVAL PIRAQUÊ
(somente para sócios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2364 – Lagoa
Funcionamento: 5ª feira

CLUBE NAVAL CHARITAS
Av. Carlos Ermelindo Marins, nº68 – Charitas
Funcionamento: 3ª feira

OBS. Em todos os Postos o horário de atendimento é de 08:00h às 12:00h e 13:00h às 
16:00h, exceto o posto CABENA que atende de 10:00h às 16:00h.

POSTOS DE RECADASTRAMENTO
No ano de 2006, foram criados 11 Postos de Atendimento com a finalidade de proporcionar 
maior facilidade e conforto para a efetuação do Recadastramento de Inativos e Pensionistas. 
Consulte a nova lista de endereços:

NAVEGANDO NO SITE DO SIPM

       14  JIPE



COLBERT  PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

(21) 2509-6233

(21) 2509-0727 (21) 2509-0761

(21) 2232-2559

EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO 

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

Até

60
Meses

EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL

ATIVOS  INATIVOS PENSIONISTAS 
 CIVIS E MILITARES

MARINHA DO BRASIL

 Menores  taxas de mercado
 Sem consulta ao SPC e SERASA
 Parcelas  fixas descontadas em folha
 Sem obrigação de seguro
 Atendemos em todo o Brasil
 Compramos dívidas, quitamos todos os bancos

  Basta ter: último contracheque, identidade, CPF e comprovante de residência.

R. do Ouvidor, 60 sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (Próximo a Esq.  rua 1° de Março)

Segurança,
Qualidade e
Confiabilidade

Boas Festas e Feliz 2007!



A Caixa de Construções quer atender você!
RIO DE JANEIRO - RJ (Sede)
(próximo ao 1ºDN) Av. Rio Branco, 39  13° Andar Centro  
CEP 20090-003 
 NOVA CENTRAL TELEFÔNICA  (21) 2105-7400
 E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br

ANGRA DOS REIS - RJ
Colégio Naval - Enseada Alte. Batista das Neves. s/n  CEP 
23900-000
 (24) 3379-3044  SISTELMA (8114) 3044
 E-mail: elisabete@cccpm.mar.mil.br

BELÉM - PA
BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, S/No (Prédio do 
Núcleo do N-SAIPM)  CEP 66115-000  
 (91) 3216-4546  SISTELMA (8410) 4546
Fax: (91) 3257-0168
 E-mail: nancy@cccpm.mar.mil.br

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

FORTALEZA - CE
CPCE - Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema - 
Centro - CEP 60060-390 
 (85) 3211-1413 SISTELMA: (8350) 1001
 E-mail: reginaldo@cccpm.mar.mil.br

LADÁRIO - MS
Com 6°DN - Av. 14 de Março s/n - Centro
CEP 79370-000
 (67) 3234-1207 SISTELMA (8610) 1207
 E-mail: valdir@cccpm.mar.mil.br

NATAL - RN
BNNa - Rua Silvio Pélico, S/n° (anexo ao SPD) 
Alecrim - CEP 59040-150
 (84) 3201-9329 SISTELMA (8311) 3400
 E-mail: dione@cccpm.mar.mil.br

MACAÉ - RJ
Delegacia de Macaé - Rua Dr. Denach de Lima, s/n 
P. de Imbetiba - CEP 27915-530
 (22) 2772-1889 (R.221) SISTELMA (8150) 1201/02
 E-mail: adiel@cccpm.mar.mil.br

NOVA FRIBURGO - RJ
SNNF - Av. Governador Geremias de Matos Fontes, S/N - CEP 
28613-140
 (22) 2522-9916/3016 SISTELMA (8110) 3922 (R.208)
 E-mail: jose.luiz@cccpm.mar.mil.br

RECIFE - PE
CPPE - Rua de São Jorge, n° 25  CEP 50030-240
 (81) 3424-1013 
SISTELMA (8350) 1301/1302 + ramal 236 
Fax: (81) 3424-7608
 E-mail: luis.pereira@cccpm.mar.mil.br

RIO GRANDE – RS
COM 5°DN – AV. Alte. Garnier, 70 CEP 96201-230
 (53) 3233-6176 SISTELMA (8550) 6176
 E-mail: cccpm@5dn.mar.mil.br

SALVADOR - BA
COM 2°DN - Av. das Naus, s/n 
Cidade  Baixa - CEP 40015-270
 (71) 3320-3848 SISTELMA (8210) 3848
 E-mail: lima@cccpm.mar.mil.br

SÃO PEDRO D´ALDEIA - RJ
BAeNSPA - Rua Comte. Ituriel, S/N 
Fluminense - CEP 28940-000
 (22) 2621-4209 SISTELMA (8117) 4209
 Fax: (22) 2621-4047 
 E-mail: cleidejane@cccpm.mar.mil.br

VILA VELHA - ES
EAMES - Enseada de Inhoá, S/N 
Prainha - CEP 29100-900
 (27) 3041-5439
 E-mail: luciana@cccpm.mar.mil.br

    
      MUDOU-SE                  AUSENTE
      RECUSADO                  DESCONHECIDO
      FALECIDO
      NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
      NÃO PROCURADO
      NÚMERO INSUFICIENTE                            
      ENDEREÇO INSUFICIENTE

  Remetente: 
  SIPM - Serviço de Inativos e Pensionistas      
 da Marinha
  Endereço: 
 Pça. Br. de Ladário, s/n° - Ed. Alte.           
Tamandaré, 2° andar - Centro - Rio de 
 Janeiro RJ CEP 20091-000

    PARA USO DOS CORREIOS

 REINTEGRAÇÃO AO  SERVIÇO POSTAL

    EM: ___ / ___ / ___  
    RUBRICA /MAT: 


