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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Contra-Almirante (IM) JAMIL MERON FILHO, presidente da CCCPM

Para mim é uma grata satisfação poder estar mais um ano à frente 
da CCCPM. Ao longo desses três anos, nossa equipe conseguiu ampliar 
muito a atuação da CCCPM. Isso é o fruto de muito trabalho e dedica-
ção e nossa maior recompensa é saber que a cada ano mais pessoas 
conseguem melhorar as suas condições de vida.

Recentemente, a CCCPM também passou a fazer parte do grupo de 
OM que está trabalhando assiduamente em dois projetos muito impor-
tantes para a Família Naval: a troca de terrenos por imóveis de interesse 
para PNR e a construção de novos PNR.

Nosso trabalho foi mais recompensado ainda com a visita do Co-
mandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura 
Neto às nossas instalações. Sobre isso e também sobre os novos produ-
tos temos matérias nesta edição.

Por isso lhes desejo uma boa leitura e agradeço o apoio prestado à 
CCCPM. Divulgue nossos produtos para seus companheiros. Será para 
nós um grande prazer poder ajudá-los.
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No dia 19 de dezembro, pela 
primeira vez em seus 72 anos de 
existência, a CCCPM recebeu a 
visita de nosso Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto. Nossa 
tripulação, com muito orgulho 
recebeu nosso Comandante, que 
dirigiu-nos algumas palavras 
enfáticas, nos dando a dimensão 
de tudo que espera em sua gestão, 
para a melhoria das condições 
de moradia dos servidores civis e 
militares da Marinha.

Na ocasião foi feita uma breve 
apresentação dos produtos  e 
serviços oferecidos pela CCCPM, 
e solicitado especialmente 
pelo Almirante Moura Neto o 
desenvolvimento de produtos que 
contemplassem o pessoal de menor 
graduação.

Sendo assim em breve a CCCPM 
estará divulgando novos produtos 
e facilidades para este segmento, 
que atende diretamente os cabos 
e marinheiros, além dos servidores 
civis de nível auxiliar da força.
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COMANDANTE DA 
MARINHA VISITA A 

CCCPM

Na foto o AE Julio Soares de Moura Neto, o AE Alvaro Luiz Pinto, o CA (IM) Jamil Meron Filho e oficiais da CCCPM 



Em 3 de março de 1770, 
mediante o Alvará Régio, foi 
criado o cargo de “Intendente 
da Marinha e seus Armazéns 
Reais”, responsável pelos feitos 
da Fazenda Real e gerência 
dos armazéns de materiais 
da Coroa, mantimentos e 
munição de guerra.

Daquela época até os dias 
atuais, o Corpo de Intendentes 
da Marinha tem procurado 
se manter em constante e 
permanente aprimoramento 
profissional, adotando modernas 
técnicas de gestão, realizando as 
tarefas que lhe competem com 
perseverança, desprendimento, 
lealdade e dedicação.

Atualmente, o Corpo de 
Intendentes está presente em 
todos os rincões do território 
nacional, embarcados em 
nossos navios,  guarnecendo os 
Batalhões de Fuzileiros Navais, 
e os nossos estabelecimentos 
de terra, sempre buscando 
prestar “O MELHOR SERVIÇO 
À MARINHA”.

No dia 29 de fevereiro, 
no Iate Clube do Rio 
de Janeiro, o Corpo de 
Intendentes da Marinha 

CORPO DE 
INTENDENTES
DA MARINHA

MARINHEIROS HÁ 238 ANOS

comemorou seu aniversário 
de criação com um coquetel 
dançante, reunindo Oficiais 
Intendentes, Oficiais dos 
demais Corpos e Quadros 
da Marinha e Servidores 
Civis. No dia 3 de março, 
houve uma celebração 
Inter-Religiosa, na Base de 
Abastecimento da Marinha 
no Rio de Janeiro, seguida 
da tradicional Cerimônia 
Militar alusiva ao transcurso 
de seu 238º aniversário. 

Nos meses de março 
e abril, em   continuidade 
às comemorações do 238º 
aniversário do Corpo de 
Intendentes, foram realizados 
diversos eventos de cunho 
filantrópico, como a Doação 
Voluntária de Sangue; 
esportivo, a realização da IV 
Regata a Remo em Escaler 
Almirante Gastão Motta, na 
Ilha das Cobras e a 3ª Corrida 
Rústica do CIM, no Aterro do 
Flamengo; e cultural, como a 
realização da I Gincana de 
Pintura com temas ligados 
à Intendência, na Praça do 
Acanto.
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Qualquer perfil de assento, mesmo muito confortável no início, torna-se 
progressivamente incômodo após algum tempo sentado, além do desconforto 
provocado pela imobilização e deformação na coluna vertebral e pelve, há a 
necessidade de mudança de posição para aliviar a pressão sob as tuberosidades 
isquiáticas e coxas, para facilitar a circulação do sangue.

Entretanto, vários estudos sobre “posturas” têm sido realizados e, ao estudar 
a distribuição do peso na postura sentada, 95% dos seres humanos apóiam cerca 
de 75% de todo o peso do tronco  sobre as tuberosidades, cuja área não ultrapassa 
a 26 cm².  Com esses dados MORAES (2000) aponta compressão altíssima exercida 
sobre a área Caudal da nádega, de 6 a 7 kg/ cm².

Concluiu-se que uma pessoa ficando sentada em média 30 minutos, ocorrem 
algumas mudanças fisiológicas: os vasos em torno dos tecidos diminuem de 
espessura, uma vez que a pressão da gravidade inibe a circulação, acúmulo de 
ácido lático nos músculos locais, aumento de água no tecido subcutâneo, as bolsas 
isquiáticas incham e comprimem as proeminências ósseas. Em conseqüência dos 
danos causados pelo atrito nos tecidos, haverá um efeito químico no organismo 
dando os sintomas de dor e desconforto. Isso nos dá um fator de comparação: 
a biomecânica da coluna, por exemplo, na região de maior movimento da coluna que 
corresponde ao 3°disco lombar, a pressão exercida nessa região é de aproximadamente 25 
kg de peso com a pessoa deitada, 100 kg ele caminhando ou correndo e 250 kg SENTADA isso 
um indivíduo de 70 kg.      

Apesar do interesse da indústria automobilística em melhorar esse desconforto, nada 
tem sido feito de concreto, também seguem no mesmo compasso do problema, as empresas 
aéreas. O que se sabe é que o tempo máximo para uma pessoa ficar sentada seria de 30 a 
40 minutos; e que para homens altos teria o desconforto das pernas longas, que agravaria o 
problema nas tuberosidades (região das nádegas), bem como para os gordos e as mulheres 
grávidas a sensação de dor na região das coxas é maior.  Outro fator primordial é beber água, 
pois quando submetemos a coluna à alta pressão o disco perde água e sob baixa pressão 
absorve água, isso significa que se não beber líquido mais cedo ou mais tarde vai sentir dor na 
coluna. Atualmente as pessoas vêm “fugindo” da cirurgia. Com o surgimento de vários tipos 
de tratamentos alternativos para a “DOR de Coluna” - os mais conhecidos como a Técnica do 
RPG, osteopatia, Rolfing, pilates, hidroterapia, TSHUBO, terapia da “polaridad”, técnica do 
esparadrapo e muitas outras técnicas de manipulação misturadas com as citadas ou derivadas 
das culturas orientais.  Nas clínicas da dor são efetuados bloqueios com substâncias anestésicas, 
cirurgias de colocação de marca passos elétricos e outros procedimentos para o alívio da 
dor. Entretanto, com a nossa experiência, vimos a necessidade de fazermos uma abordagem 
simples do movimento, ou seja, não tratar o osso, o músculo ou tendão envolvidos na dor  e 
sim a perda do movimento da articulação em questão. Com a dor, surge uma posição antálgica 
(uma posição que neutraliza a dor), que se agrava com a lesão das Fáscias (estruturas que 
revestem os músculos), onde, na maioria dos casos, levam a desajustes que podem durar anos 
antes de aparecer as complicações ou sintomas da dor articular. Nesse processo de tratamento 
entra também a microterapia celular, onde há um programa elétrico não invasivo para 
recondicionar a carga dos nervos e dos músculos. RESUMINDO: O TRATAMENTO É REALIZADO 
PARA O MOVIMENTO ERRADO DA COLUNA (MANIPULAÇÃO) E O RECONDICIONAMENTO DA 
CARGA ENERGETICA DESTE NOVO MOVIMENTO, DANDO UMA NOVA INFORMAÇÃO ELÉTRICA 
(MICROCORRENTE). COM ISSO O CORPRO FICA CONDICIONADO A NÃO SENTIR DOR.

O Dr. André Leandro Knebel Castanhede 
CRM 5258202-9 é graduado em MEDICI-
NA (UCB/RS) há 14 anos, MESTRADO EM 
MOTRICIDADE HUMANA (UCB/RIO) com 
especialização em Medicina Física e Rea-
bilitação (PUC/RIO), (ABBR 02 anos), Me-
dicina do Exercício do Esporte (ESTACIO 
DE SÄ/ RIO) e Homeopatia (FBH/ RIO) e 
também com experiência de 10 anos nos 
tratamentos para dor aguda e crônica, é 
membro da sociedade brasileira e inter-
nacional do estudo da dor e. É o respon-
sável pela Clínica da Coluna e da Dor na 
Avenida das Américas, 15.801/304 - Rio 
de janeiro.

E ATUALMENTE é diretor do Centro de 
Pesquisa e Reabilitação no Esporte  do 
Rio de Janeiro.

A POSTURA SENTADA, AS MUDANÇAS NO CORPO E A ORIGEM DA DOR
Dr.Msc. André Leandro Knebel Castanhede

CLÍNICA DA COLUNA E DA DOR
RECREIO
Av. das Amércas, 15.801
Cob. 304 - Recreio - RJ
TEL.: (21) 2437-6665
E-MAIL: alkc@uol.com.br

CENTRO
Praça Olavo Bilac, 28
Sala 409 - Centro - RJ
TEL.: (21) 2232-3186

Medicina Física e Reabilitação 

Medicina do Exercício e do Esporte

Outras informações:



O sonho de todo brasileiro é adquirir a casa própria para fugir de contratos de 
locação de imóveis, que muitas vezes são extremamente onerosos aos locatários 
e não preenchem a satisfação da aquisição de uma propriedade particular. Para 
as pessoas comuns é muito difícil entender toda esta linguagem complicada sobre 
juros, amortização e tantas palavras técnicas que poucas pessoas conhecem. 
Desta forma vamos explicar, em linguagem bem acessível, o que fazer para ter 
acesso aos produtos da CCCPM.

Primeiro passo para compra de imóvel ou transação imobiliária
Em primeiro lugar, é prudente por parte do comprador buscar orientação 

de um profissional antes de assinar qualquer tipo de contrato relacionado a 
financiamento ou compra e venda de imóveis, visando a segurança do negócio a 
ser realizado. Sabe-se que as instituições financeiras apresentam ao comprador 
contratos longos e com cláusulas de difícil interpretação aos olhos dos leigos e, 
que podem trazer abusos na forma de amortização e reajustes de prestações, 
cobrança de taxas ilegais, juros capitalizados que transformam o saldo devedor 
em valores impagáveis.

A CCCPM oferece orientação gratuita. Uma das principais preocupações da 
CCCPM é assegurar que você, militar e servidor civil da MB (ativo ou inativo), 
tenha a melhor oportunidade de resolver seus problemas com relação à moradia. 
Por isso, você deve procurar entrar em contato com a CCCPM para esclarecer suas 
dúvidas e obter informações.

Preocupações
No que se refere a financiamentos imobiliários, o comprador deve verificar as 

taxas de juros, o prazo de financiamento, e a sua estabilidade financeira, entre 
outros requisitos importantes, pois devemos considerar que moramos em um país 
de economia instável, e em casos de financiamentos longos, o contrato deverá ser 
cumprido integralmente sob pena de perda do imóvel.

Em contratos de compra e venda de imóveis realizados entre particulares, 
o comprador deve observar basicamente a idoneidade do vendedor, além das 
condições regulares de documentação do imóvel junto aos órgãos administrativos 
e conservação do mesmo. Falta de transparência nas custas de legalização de 
imóveis não é privilégio da cidade do Rio de Janeiro – RJ, com taxas e serviços 
extras, os valores de registro de escritura variam muito de imóvel para imóvel, 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
DA CCCPM

VOCÊ SABIA QUE: HOJE É MAIS FÁCIL VOCÊ FINANCIAR UM VEICULO DE R$ 100.000,00, DO QUE FINANCIAR UM IMÓVEL DE R$ 30.000,00

Para financiar o veículo você precisa apresentar a seguinte 
documentação:

• RG e CPF;
• Comprovante atual de residência
• Comprovante de renda;
• Documentação do veículo em nome do cliente (quitado)
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TROCANDO EM MIÚDOS
10

R$ 796,24

VALOR DO IMÓVEL: R$ 50.000,00
VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 50.000,00
TAXA: 9,5% a.a.
Projeção considerando dados 
históricos da variação da TR

R$ 33,75
R$ 829,99
R$ 78.258,23

PRESTAÇÃO INICIAL
SEGURO INICIAL
ENCARGO INICIAL
TOTAL PAGO



VOCÊ SABIA QUE: HOJE É MAIS FÁCIL VOCÊ FINANCIAR UM VEICULO DE R$ 100.000,00, DO QUE FINANCIAR UM IMÓVEL DE R$ 30.000,00

Para financiar um imóvel você precisa produzir a 
seguinte documentação:

• RG, CPF e comprovante de estado civil do(s) comprador(es) e vendedor(es);
• Comprovante de residência do(s) comprador(es) e vendedor(es);

• Comprovante de renda;
• Formulário referente à contratação do Seguro Habitacional;

• Cópia simples da escritura do imóvel;
• Certidões do(s) comprador(es) de interdições, tutela e curatela;

• Certidões do imóvel de: situação fiscal, negativa de desapropriação e de 
enfiteuse além das declarações de quitação de taxa de incêndio e condomínio;

• Certidões do(s) vendedor(es) da Justiça Federal, ações e execuções cíveis, 
interdições, tutela e curatela, execuções fiscais e de protesto de títulos.

de região para região. Não é raro a mídia divulgar relatos de pessoas que 
pagaram valores diferentes para os mesmos documentos envolvendo imóveis de 
valores semelhantes. Previna-se, pague apenas o valor justo. Maiores nformações 
referentes à documentação e procedimentos podem ser encontradas em nosso site 
(www.cccpm.mar.mil.br ou www.cccpm.mb).

Faça as contas
Fique atento ao financiar a compra de um imóvel. Ao fazer as contas, você 

pode ficar surpreso ao descobrir que diminuir o número de parcelas pode reduzir 
significativamente a soma total a ser paga, sem aumentar muito o valor das 
mensalidades. Em outras palavras, você pode livrar-se de um financiamento mais 
rápido e pagando menos, apenas aumentando um pouco o valor da parcela.

Por exemplo (ver tabela ao lado): Se você quiser um empréstimo de R$ 50 mil 
para financiar em 20 anos, terá uma prestação de R$ 621,66 inicialemente, o que 
ao final de 20 anos somará o total de R$ 107.997,45 pagos. Se você financiar 
este mesmo empréstimo em 15 anos, ao invés de 20, a prestação aumenta para 
R$ 691,10, mas, no entanto, o valor total pago ao final de 15 anos será de R$ 
92.887,29. Isto é, a diminuição do prazo para 15 anos e o aumento de R$ 69,44 na 
prestação mensal representa uma economia final de R$ 15.110,16 no total pago.

Empréstimo x Finnciamento
O empréstimo concede crédito destinado ao atendimento de necessidades 

como, por exemplo, reforma ou ampliação de imóvel, aquisição de material de 
construção, legalização de imóvel e complemento de poupança para aquisição 
de unidade residencial. Já no financiamento imobiliário, o crédito recebido estará 
vinculado a compra de um imóvel, ou seja, tem um fim específico.

Algumas dicas para busca de uma moradia
Veja se as contas do imóvel estão em dia. Peça para ver os comprovantes de 

IPTU e as contas de água e de luz. Se for apartamento, confira se o condomínio 
está em dia. Verifique as instalações hidráulicas de imóveis novos ou usados. Abra 
as torneiras e teste as descargas dos vasos sanitários. Leve junto alguém que 
entenda do assunto para verificar se há vazamentos ou entupimentos. Abra e 
feche todas as portas e janelas, confira se estão funcionando bem. Preste atenção 
na vizinhança; veja se não há muito barulho por perto durante o dia ou à noite. 
Prefira visitar a casa durante o dia. É mais fácil de detectar possíveis defeitos e você 
fica sabendo se ela recebe sol durante a manhã (o que é um ponto positivo).

A Caixa de Construções é a única Instituição que financia 100% do valor 
de seu imóvel, sem fila e sem burocracia. A CCCPM possui as melhores 
condições do mercado. Não faça negócio sem antes consultar a CCCPM. 

PRAZO EM ANOS
15 20

VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 50.000,00

R$ 78.258,23

R$ 657,35
R$ 33,75
R$ 691,10
R$ 92.887,29

R$ 587,91
R$ 33,75
R$ 621,66
R$ 107.997,45
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O sonho de Natal tornou-se realidade mais cedo 
para nós. Servidores civis da Marinha, recém-casados, 
resolvemos partir para o investimento da casa própria. 
Algo que julgávamos ser tão distante, mas resolvemos 
arriscar. Pesquisamos formas de financiamentos em 
várias instituições, pesamos os prós e os contras, e 
finalmente julgamos que a Caixa de Construção de 
Casas para o Pessoal da Marinha era a instituição 
ideal para tornar nosso sonho realidade.

Como experiência nova para nós, tínhamos certeza 
que para adquirir a casa própria estaríamos pisando 
em terreno desconhecido, o que gera ansiedade. E 
foi exatamente isso que pesou em nossa escolha - a 
vantagem de na CCCPM podermos esclarecer nossas 
dúvidas de modo mais simples e direto que em outras 
instituições. Não nos decepcionamos, enfrentamos 
a carga de burocracia e impostos que fazem parte 
historicamente deste processo, sem traumas, porque 
mais que profissionais, encontramos amigos. Desde o 
primeiro atendimento, depois passando por pessoas 
formidáveis como o advogado Sandro, que nos orientou 
o tempo todo demonstrando extremo conhecimento 
(e que pela paciência deveria se chamar Santo), a 

Prezado CC(IM) Barros, 

Gostaria de externar os meus agradecimentos e o 
reconhecimento por tudo que a equipe do PROMORAR 
fez por mim e pela minha família nestes últimos dois 
meses.

Há pouco mais de dois meses eu tinha um sonho 
de adquirir a minha casa própria, fugir do aluguel e 
proporcionar a minha família o conforto e a qualidade 
de vida que minha esposa e minhas filhas merecem. 
Sonho este que, antes do contato com a CCCPM, 
parecia distante e sem possibilidades de acontecer em 
um futuro próximo.

funcionária Caroline, e na conclusão do processo, as 
advogadas Carolina e Vânia, que extrapolam a sua 
formação e muitas vezes têm que exercer a função de 
psicólogas tal a calma que contornam nossas neuroses 
de marinheiros de primeira viagem. Sem esquecer 
o Suboficial Valentino, que fechou a seqüência com 
chave de ouro.

Com certeza toda a competência do pessoal 
envolvido se deve a um trabalho sério das várias 
Direções passadas e da atual Direção da CCCPM que 
presta um serviço tão importante ao pessoal da MB. 
Melhor que realizarmos nosso sonho é fazê-lo com 
segurança e certeza que por trás de todo o processo 
existe gente de extremo profissionalismo, sensibilidade 
e, mais uma vez, competência. Fica aqui todo o nosso 
agradecimento. 

SC Sandra Antunes de Medeiros e SC Carlos Alberto Leal 
Gonçalves

Através de profissionais atenciosos, competentes 
e extremamente capazes, pude tornar este sonho em 
realidade. Profissionais estes que não mediram esforços 
para atender às minhas solicitações, sempre com 
muita educação, boa vontade e extrema paciência.  

AO PROMORAR, COMPOSTO PELA GLAUCIA E SUA 
MARAVILHOSA EQUIPE, O MEU MUITO OBRIGADO!

CC Gilberto

CARTAS



Ao Excelentíssimo Sr. Presidente da Caixa de Construção 
de Casas para o Pessoal da Marinha

Estou escrevendo esta carta para agradecer ao 
excelente atendimento recebido por mim e pela minha 
família nesta instituição.

Eu morava numa casa de posse na comunidade 
da Vila Vintém, eu tinha respeito dos moradores, mas 
sabia que ali minha família corrreria risco de um 
confronto entre traficantes e a polícia.

Depois de ter ido a várias instituições financeiras 
que trabalham com financiamento imobiliário, 
verifiquei que dentro da minha margem consignável, 
teria que adquirir um imóvel ocupado, tendo que 
então negociar a saída do inadimplente do imóvel.

Um dia pela manhã, no refeitório do Navio, peguei 
uma revista da CCCPM e comecei a ler informações sobre o 
PREAMAR. Levei a revista para casa e mostrei à minha esposa, 
que ficou entusiasmada. No mesmo dia entramos no site da 
CCCPM para que obtivéssemos mais informações.

Na mesma semana eu pedi ao meu encarregado 
de Divisão para ir à CCCPM, e chegando lá fui 
muito bem atendido e tive esclarecimento de toda a 
documentação necessária para que eu pudesse me 
inscrever no PREAMAR. Fui orientado e assessorado 
também pela 1ªTen Madriara, do SASM do 1º DN.

No decorrer de quatro meses a minha 
documentação chegou até as mãos do excelentísimo 
Almirante, que com muita sensibilidade e carinho pela 
minha situação, concedeu autorização para aquisição 
do imóvel por mim escolhido.

Em primeiro lugar, gostaria de aradecer a DEUS por 
ele ter me concedido esta vitória, e também gostaria 
de agradecer a todos os funcionários da CCCPM.

Se alguns colegas estão em situação semelhante 
a que eu vivia, procure ir até a CCCPM e lá, com 
certeza, você terá todas as informações necessárias 
para aquisição do seu imóvel próprio.

SG Paulo Sergio de Freitas
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Dra. Marta Moreira Rocha
Medicina Estética e Ortomolecular

EMAGRECIMENTO
 

- Adulto e infanto-juvenil
- Orientação alimentar para cada biotipo

TRATAMENTO ESTÉTICO CORPORAL

- Celulite, Gordura Localizada, Flacidez e Estrias
- Intradermoterapia (mesoterapia)

TRATAMENTO ESTÉTICO FACIAL

- BOTOX (Toxina Botulínica): Tratamento de rugas 
de exprressão na testa e “pés de galinha”

- IMPLANTES FACIAIS: Preenchimento de rugas, 
aumento de volume labial, etc.

CLINICA MÉDICA ORTOMOLECULAR

Rua Conde de Bomfim, 255 - Sala 704
Tijuca - Rio de Janeiro

Telefones: (21) 2234-3917 | (21) 2196-0334
Celulares: (21) 9725-7284 | (21) 8259-2004

E-mail: dra.martarocha@yahoo.com.br

Realize seu sonho, não deixe 
para depois.

Identifique-se com o código da 
promoção: navios 2009, para 
ganhar descontos especiais.

48x
desconto em folha 

de pagamento

(21) 3478-0302 | (21) 9977-9912 (Marly Matos) 
(21) 2238-4283 | (21) 2571-8817 (Ligia Peres)

marlymatos@globo.com | hmperes@bol.com.br

Temporada 2008/2009
Antecipe suas férias, comprando agora, para todos os navios!

de desconto
60%

CRUZEIROS

Promoção especial para 

o pessoal da Marinha



ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

NOSSA     
UNIDADE MÓVEL

A CAIXA DE CONTRUÇÕES buscando ir aonde 
os servidores estão, desenvolveu, juntamente com 
a FUNCEFET, uma unidade móvel para ir aos 
principais complexos navais, localizados na área 
do 1º Distrito Naval. A Unidade Móvel possui todo 
conforto necessário, interligação via telefone, FAX 
e internet com a sede, ar condicionado, e permite 
atender simultaneamente a três pessoas, 
com toda a privacidade.

No período em que a 
Unidade Móvel 
estiver na OM 
será possível 

obter todas as informações sobre os produtos da 
CCCPM.

A Programação de visitas será sempre divulgada 
por BONO, e aquelas OM que desejarem o 
atendimento da Unidade Móvel podem fazer a sua 

solicitação por mensagem para a 
CCCPM.

Unidade Móvel de Atendimento
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Visita do Comandante da Marinha à 
Unidade Móvel de Atendimento da CCCPM

ABRIL

MAIO

COMANDO DA 
DIVISÃO ANFÍBIA

PNNSG

COMENCH

COM 1º DN

COMPLEXO DO 
CFN NA 

RIO-PETRÓPOLIS

ILHA DAS COBRAS

PROGRAMAÇÃO DE VISITAS DA UNIDADE MÓVEL



No dia 11 de fevereiro, às 
08:30h, no Auditório do  Hospital 
Naval Marcílio Dias foi proferida a 
Palestra Magna sobre a Fundação 
de Pesquisa dos Amigos do Hospital 
Naval Marcílio Dias (AMARCÍLIO), pelo 
Cmte. UMBERTO GUSMÃO CHAVES, 
Presidente da referida fundação, em 
solenidade de comemoração ao 74º 
aniversário daquele hospital.

A AMARCÍLIO teve o seu Estatuto 
aprovado pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro pela portaria 
nº 012/2008 em 29/01/2008, 
tratando-se de pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, 
de natureza educacional, científica, 
cultural e assistencial.

A AMARCÍLIO destina-se ao Estudo, 
à Pesquisa, ao Ensino e à Assistência 

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

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

CONTE COM A GENTE PARA REALIZAR SEUS SONHOS!

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

ATÉ

72
Meses 

48
Meses 

Para Servidor 
Civil da Marinha

Para Militares 
da Marinha

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

(21) 2232-2559 | (21) 2509-6233
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

NOSSA     
UNIDADE MÓVEL

FUNDAÇÃO DE PESQUISA DOS AMIGOS 
DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS

Técnica nas áreas médicas em geral, nas 
técnicas hospitalares e na engenharia 

empregada nas diversas instalações do 
Hospital Naval Marcílio Dias.

Na foto, o Comandante da Marinha AE Julio Soares de Moura Neto inaugura as instalações da AMARCÍLIO



IMÓVEIS RETOMADOS



AMAZÔNIA AZUL
Aspectos econômicos

BENEFICIÁRIOS DA PENSÃO MILITAR
Documentação necessária

JIPE
JORNAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

ABR | 2008 - Nº 10“Servir com Qualidade a quem nos serviu com Dedicação”

HABILITAÇÃO INICIAL 

REVERSÃOTRANSFERÊNCIA
A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001

SÃO BENEFICIÁRIOS PELA NOVA REDAÇÃO 

DADA AO ART. 7º DA LEI 3.765/60 PELA MEDIDA 

PROVISÓRIA 2.215-10/2001:
OS BENEFICIÁRIOS DO MILITAR CONTRIBUINTE 

DE 1.5% SÃO OS MESMOS  DA MP-2.215-10, 

INCLUINDO-SE:
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLAR 

O PEDIDO DE HABILITAÇÃO

PRINCIPAIS ÓBICES À CELERIDADE NA 

HABILITAÇÃO
Mais informações sobre Pensão Militar serão 

publicadas na próxima edição do JIPE.

PENSÃO
MILITAR

Confira nesta 
edição direitos e 
procedimentos

IMÓVEIS RETOMADOS



Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) HERCULES GUIMARÃES HONORATO

Ao assumir a Direção do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 

(SIPM), em 10 de janeiro deste ano, senti-me honrado com a oportunidade de 

dirigir uma Organização Militar de grande importância para o Setor de Pessoal 

da Marinha. 

Na época em que estava recebendo as funções de meu antecessor, o mes-

mo ressaltou  que são poucos na MB que conhecem realmente a grandiosidade 

do SIPM, sua várias ações e atuações. Constatei nesse curto período à frente 

deste Serviço quanta diversidade de informações, ações imediata, decisões 

e assinaturas, audiências, expedientes dos mais variados  da Justiça e muito 

mais. Não estamos buscando elogios, pois nossa missão é o comprometimento 

em aprimorar cada vez mais a qualidade do nosso trabalho.

Em 17 de janeiro, o SIPM completou 12 anos de criação. No decorrer dessa 

trajetória destacamos o legado dos Diretores e da tripulação que aqui servi-

ram. Atualmente nosso Serviço atende  a um público superior a 115 mil clientes 

(militares inativos, servidores civis aposentados, pensionistas e ex-combaten-

tes) – tarefa árdua, mas com a qual estamos inteiramente comprometidos.

À tripulação do SIPM, minhas palavras iniciais foram de disciplina, hie-

rarquia, entusiasmo, amor à profissão, honestidade de propósito, iniciativa e 

lealdade, que são os elementos básicos que devem ser cultivados, diuturna-

mente, em nossas mentes. Lembrando sempre que, para a Marinha do Brasil, 

mais importante que a capacitação intrínseca do indivíduo é a forma como 

cada um aplica suas aptidões e conhecimentos em prol do serviço naval.

Aos inativos e pensionistas reafirmo o compromisso com a nossa missão, 

bem refletida em nosso lema,  “SERVIR COM QUALIDADE A QUEM NOS SERVIU 

COM DEDICAÇÃO”, e que estejamos sempre prontos para prestar “O MELHOR 

SERVIÇO À MARINHA”.

O JIPE é uma publicação 
periódica do Serviço de Inativos 
e Pensionistas da Marinha – SIPM

ENDEREÇO
Pça. Barão de Ladário, s/n. 
Ed. Almirante Tamandaré, 2º andar 
Centro - Rio de Janeiro – RJ 
CEP 20091- 000

TELEFONES
Auto-atendimento (21) 2104-6390
Call Center (21) 3343-6390

Site: www.sipm.mar.mil.br
e-mail: ouvidoria@sipm.mar.mil.br

Para anunciar, entrar em contato: 
e-mail: rosa.nair@sipm.mar.mil.br

DIRETOR
Hercules Guimarães Honorato
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
APOIO AO PÚBLICO
Anne Lize V. Cintra R. Cavalcante 
Cintra
Capitão-Tenente (T)

EDITORA-CHEFE
Rosa Nair Medeiros
Capitão-Tenente (T)

Colaboração:

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
PROVENTOS E PENSÕES
Rejane Ribeiro Redon
Capitão-de-Corveta (T)

Os serviços e produtos aqui anun-
ciados são de inteira responsabi-
lidade de suas respectivas em-
presas e instituições.

Distribuição gratuita
Tiragem: 150.000 exemplares

PALAVRAS DO DIRETOR

        - Para uma comuni-

cação mais dinâmica com o seu 

público, o SIPM elaborou, no final do 

ano passado, um vídeo que aborda 

os vários meios de acesso e consulta 

aos serviços prestados pela  OM e 

traz  informações sobre direitos de 

inativos e pensionistas. O  vídeo des-

DIVULGAÇÃO tina-se à apresentação nos setores 

de atendimento ao público no SIPM 

e nas OMAC (Organização Militar  

de Apoio e Contato). Também foi 

disponibilizado às demais OM inter-

essadas em divulgar as informações 

junto ao seu público interno.

Envie suas dúvidas, sugestões e outros comentários por carta ou para 

ouvidoria@sipm.mar.mil.br.



Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) HERCULES GUIMARÃES HONORATO

AMBULATÓRIO DA ILHA DO GOVERNADOR 
Praia da Guanabara, s/nº - Bananal
Funcionamento: 3ª e 5º feira 

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

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

AMBULATÓRIO DE NOVA IGUAÇU
Rua Brocoió, s/nº - Marapicu – Nova Iguaçu
Funcionamento: 2ª, 4ª e 6ª feira

CASA DO MARINHEIRO
Av. Brasil, nº10.592 – Penha
Funcionamento: 2ª a 6ª feira

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES:
Em todos os Postos o horário de atendimento é das 
8h ao meio-dia e das 13h às 16h, exceto o posto 
Cabena que atende das 13h às 19h.
Para o recadastramento anual é necessário docu-
mento de identidade com fotografia recente.
O recadastramento é obrgatório e deve ser reali-
zado anualmente no mês de seu aniversário.

POSTOS DE ATENDIMENTO 
AVANÇADO NO RIO DE JANEIRO

NOTÍCIAS
Centenário da Criação da Identificação na Marinha

Em cerimônia realizada no dia 25 de janeiro, presidida pelo Dire-
tor–Geral do Pessoal da Marinha, Alte Esq José Antonio de Castro 
Leal, representando o Comandante da Marinha, foi comemorado o 
centenário de criação da Identificação na Marinha 

Para celebrar o transcurso do aniversário secular, o Serviço de 
Identificação da Marinha (SIM) elaborou um programa comemora-
tivo, constando dos seguintes eventos: canto do Hino Nacional; 
mensagem do Comandante da Marinha; premiação com a placa do 
Mérito Centenário, para homenagear aqueles que se destacaram por 
serviços prestados em prol da Identificação na Marinha, nestes 100 
anos; obliteração, pelo Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, Diretor 
do Pessoal Militar da Marinha e Diretor do Serviço de Identificação 
da Marinha,  de selos comemorativos, com o carimbo especialmente 
cunhado para o evento pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos, e que passará a fazer parte do acervo do Museu Nacional dos 
Correios; e descerramento de placa comemorativa da criação do Ga-
binete de Identificação da Armada (primeira denominação do SIM). 

Realçando as comemorações, esteve exposta uma pequena 
amostra de equipamentos e documentos utilizados pela identifica-
ção, desde os seus primórdios, evidenciando a evolução do processo 
de identificação na Marinha.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades civis 
e militares relacionadas à Identificação, entre eles, o ex-Ministro da 
Marinha, Alte Esq. Mauro César Rodrigues Pereira, e um dos quatro 
identificandos mais longevos da Marinha – o 1ºTen. (FN) Refº. Ar-
celino Alves da Silva, com seus 102 anos de vida. 
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É obrigatório o recadastramento 
anual, no mês de aniversário, por todo  
militar inativo, servidor civil aposen-
tado e respectivas pensionistas, sendo 
condição básica para a continuidade do 
recebimento do benefício. 

O recadastramento pode ser feito 
no próprio Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha (SIPM), nos Postos 
de Atendimento Avançado no Rio de 
Janeiro ou nas Organizações Militares 
de Apoio e Contato (OMAC). Não é 
necessário agendamento prévio. 

Na impossibilidade de compare-

ATENÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO ANUAL
cimento do inativo ou pensionista em 
um destes locais, o recadastramento 
poderá ser realizado por procuração, 
neste caso a validade será de seis me-
ses, ou em Cartório, onde  será real-
izado o reconhecimento por  auten-
ticidade da assinatura constante da 
ficha de recadastramento, que deverá 
ser adequadamente preenchida e en-
caminhada para o SIPM via SEDEX ou 
carta registrada. 

Para mais informações sobre o reca-
dastramento, consulte a nossa página na 
internet (www.sipm.mar.mil.br), onde 

está disponível consulta ao manual de 
recadastramento.

Atualização de Endereço

É imprescindível que os inativos, 
aposentados e pensionistas manten-
ham atualizados, junto ao Serviço de 
Inativos e Pensionistas da Marinha, seus 
dados pessoais como: nome, endereço, 
telefone, dados bancários, CPF, entre 
outros.

A falta de atualização pode  oca-
sionar transtornos na implantação de 
benefícios.
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PENSÃO MILITAR
Aqui você encontrará esclarecimentos sobre os principais aspectos relativos à Pensão Militar. A 

Pensão Militar está prevista na Lei nº 3.765, de 04 de maio de 1960, que foi alterada pela MP 2.215-
10/01. O direito à Pensão tem início com o óbito do contribuinte e pode ser requerida a qualquer 
tempo. Ela e tem seu valor correspondente ao valor da remuneração do militar falecido. Para os 
militares que contribuem para pensão de um ou dois postos acima, a pensão será calculada tendo 
por base o soldo da remuneração do militar ao falecer.

A manutenção em ordem e em dia da Declaração de Beneficiários (DB) dos militares facilitará 
a tramitação do processo de habilitação. O Oficial demitido por perda de posto e da patente ou 
a Praça excluída do SAM a bem da disciplina (com mais de 10 anos de tempo de serviço) deixam 
pensão para os beneficiários a partir da data que for requerida a pensão.

O militar desaparecido ou extraviado deixa pensão aos beneficiários depois de decorridos 6 meses 
em que for considerado extraviado ou logo após declarado desaparecido. Reaparecendo o militar 
suspende-se o pagamento da pensão tão logo o SIPM seja informado, para que seja restabelecido o 
pagamento do militar.

O SIPM disponibilizou para os militares a Pasta Patrimonial. É importante manter esta Pasta com 
toda a documentação necessária à habilitação. Quanto ao pagamento dos atrasados será observada a 
prescrição qüinqüenal, contada da data do protocolo do requerimento (art.28, Lei 3765/60). 

HABILITAÇÃO INICIAL
É a primeira sucessão a que farão jus os dependentes do militar falecido.
 
REVERSÃO
A reversão é a segunda sucessão a que farão jus os beneficiários do militar falecido. Normalmente da 
viúva para os filhos, que poderá ocorrer por seu falecimento ou renúncia.

TRANSFERÊNCIA
É a redistribuição das cotas-partes da pensão em virtude do falecimento de um dos beneficiários do 
mesmo nível.

A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001
A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 mudou o rol de beneficiários da Pensão Militar. Este novo rol de 
beneficiários será aplicado a todos os militares que ingressaram no Serviço Ativo após a sua edição e 
aos militares que já estavam no Serviço Ativo e que renunciaram à contribuição específica de 1,5% (Art. 
31, da MP nº2.215-10/2001). Aos militares que não renunciaram à contribuição específica de 1,5%, fica 
assegurada a manutenção dos benefícios previstos na Lei nº 3.765/1960. No momento da habilitação 
é observado se o instituidor contribuía com o 1.5%. Esta contribuição definirá o rol de beneficiários da 
pensão.

SÃO BENEFICIÁRIOS PELA NOVA REDAÇÃO DADA AO ART. 7º DA LEI 3.765/60 PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001:

Primeira Ordem de Prioridade
Cônjuge; 1. 
Companheiro(a) designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio 2. 

da apresentação dos documentos relacionados na DGPM-303;
A pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou a ex-convivente, 3. 
desde que receba pensão alimentícia;

Filhos(as) ou enteados(as) até 21 anos ou, se estudante universitário, até 24 anos; se inválido, 4. 
enquanto durar a invalidez; e

Menor sob guarda ou tutela até 21 anos ou, se estudante universitário até 24 anos; se inválido, 5. 
enquanto durar a invalidez.

Segunda Ordem de Prioridade
- A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar, mediante justificação 
judicial.
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Terceira Ordem de Prioridade
Irmão órfão até 21 anos de idade ou, se estudante universitário, até 24 anos; Se inválido, 1. 
enquanto durar a invalidez - desde que comprovada a dependência econômica do militar 
(por meio de justificação judicial);
A pessoa designada, até 21 anos de idade ou, se inválida, enquanto durar a invalidez, ou, 2. 
ainda, maior de 60 anos que viva sob dependência econômica do militar.

OS BENEFICIÁRIOS DO MILITAR CONTRIBUINTE DE 1.5% SÃO OS MESMOS  DA MP-2.215-10, INCLUINDO-SE:
As filhas de qualquer condição; • 
A mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválido ou interdito;• 
As irmãs germanas e consangüíneas, solteiras, viúvas ou desquitadas;• 
Aos netos órfãos de pai e mãe nas mesmas condições dos filhos; e• 
O beneficiário instituído, desde que do sexo feminino e que viva sob a dependência econômica do militar.• 

• 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PROTOCOLAR O PEDIDO DE HABILITAÇÃO

Certidão de casamento;• 
Certidão de nascimento/Casamento ou Óbito dos filhos;• 
Identidade e CPF do falecido;• 
Identidade e CPF do requerente;• 
Comprovante de abertura de conta corrente individual;• 
Comprovante de recebimento de salário, pensão ou aposentadoria dos Cofres Públicos Municipal, • 
Estadual ou Federal, caso receba alguma remuneração;
Comprovante de residência em nome da requerente; • 
Certidão de serviços de Guerra (somente para pensão de ex-combatente); e • 
Certidão de Óbito  e Contracheque do falecido (instituidor).• 

ANTES DE COMPARECER NO SIPM OU NAS OM DE CONTATO DOS DISTRITOS NAVAIS COM TODA A 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA VERIFIQUE:

O estado de conservação dos documentos, caso necessário providencie uma 2ª via;• 
Se o documento de identidade está com fotografia muito antiga. Isto dificulta a identificação;• 
Se o CPF está em condição regular junto a Receita Federal;• 
Se os menores habilitáveis possuem identidade, CPF e conta corrente em seu nome. Além dos • 
documentos do menor também é necessário o CPF e a identidade do Tutor, bem como o Termo 
de Tutela quando o tutor não for o genitor do menor; 
Se foi providenciada a alteração do nome no CPF e na identidade nos casos de casamento, • 
separação ou divórcio do beneficiário em que haja alteração de nome.

PRINCIPAIS ÓBICES À CELERIDADE NA HABILITAÇÃO
Falta de todos os documentos necessários à habilitação.• 
Divergência de dados na identidade e nas certidões de nascimento, casamento e óbito.• 
Divergência no cadastro da DPMM. As Declarações de Beneficiários e as Declarações de Dependentes • 
devem estar atualizadas e corretas.
CPF irregular ou suspenso junto à Receita Federal e nome incorreto.• 
Falta de apresentação de comprovante de conta corrente individual. Não serve conta poupança • 
e conta conjunta.
Documentação ilegível e/ou sem autenticação.• 
Verificação de invalidez mediante perícia médica na MB para os filhos, irmãos e pessoas designadas • 
maiores, inválidas e interditas.
Verificação da dependência econômica dos pais do militar e da pessoa designada por ele.• 
A comprovação de união estável como entidade familiar.• 

Mais informações sobre Pensão Militar serão publicadas na próxima edição do JIPE. Estão sendo 
elaborados o guia rápido da pensão militar e o manual do inativo e pensionista da marinha.



        

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

RIQUEZAS DA AMAZÔNIA AZUL
Mais de 95% do comércio exterior  

brasileiro é realizado por via marítima, 
mas  poucos se dão conta da magnitude 
que isso significa - o comércio exterior 
é a soma das importações e exporta-
ções.

O petróleo e  o gás natural  são ou-
tras grandes riquezas da nossa Amazô-
nia Azul. No limiar da auto-suficiência, 
o Brasil prospecta, no mar,  mais de 80% 
do seu petróleo. Em números, são 1,6 
milhões de barris por dia que, no ano, 
somam 35 bilhões de dólares. Quanto 
ao gás natural, os grandes depósitos  
descobertos na bacia de Santos  e no 
litoral  do Espírito Santo viabilizam  a 
consolidação do produto no mercado 
brasileiro do “combustível do século 
XXI”.

A atividade pesqueira é outra poten-
cialidade da Amazônia Azul. No mundo, 
o pescado representa valiosa fonte de 
alimento  e de geração de empregos. 
Em termos de futuro, estima-se que 
até 2020, a produção pesqueira cresça 
40%, saindo das atuais 100 milhões de 
toneladas, para 140 milhões. No Brasil, 

a aqüicultura é o principal macro-vetor 
da produção pesqueira,   com o cultivo 
de espécies em fazendas no litoral e 
em águas interiores.

Os recursos minerais marinhos cons-
tituem-se num grande filão econômico. 
Países como o Japão, França, Inglaterra, 
Estados Unidos, Holanda e Dinamarca 
destacam-se na exploração  de granu-
lados (cascalhos, areais e argilas), usa-
dos principalmente na construção civil 
e na fabricação de cerâmica. Depósitos 
de minerais pesados, derivados da ero-
são de rochas continentais, como ouro, 
platina, magnetita, óxidos de titânio e 
mesmo diamantes, são explorados em 
diversas partes do mundo. Tailândia, 
Malásia e Indonésia,  por exemplo, ex-
ploram os depósitos de cassiterita em 
suas plataformas continentais há mais 
de um século. Japão e Nova Zelândia 
extraem magnetita do mar. No Alasca  e 
no Oregon (EUA) a exploração de ouro é 
feita nas praias.

Existem ainda potencialidades me-
nos tangíveis como os nódulos polime-
tálicos no leito do mar. Eles são basi-

camente, concentrações de óxidos de 
ferro e manganês com significativas 
concentrações de outros elementos 
metálicos economicamente impor-
tantes como níquel, cobre e cobalto. 
Conhecidos desde o século XIX, sua 
exploração é ainda economicamente 
inviável. No entanto,  considerando-se 
o exemplo do mineral mais explorado 
nos oceanos, o petróleo, que aplica  a 
mais sofisticada tecnologia e apresenta 
os mais altos custos  da indústria ex-
trativista de bens minerais do mundo,  
a exploração dos nódulos polimetálicos 
tem amplas perspectivas de se viabili-
zar no futuro.

Não apenas o extrativismo mineral, 
mas o segmento lazer tem elevado po-
tencial de fomento no Brasil. A vasta  e 
diversificada  costa brasileira, aliando 
beleza  e bom clima em quase toda a 
sua extensão  é um verdadeiro paraí-
so para os esportes náuticos. A diver-
sidade cultural soma-se a esses fatores 
como importante atrativo para o turis-
mo marítimo.
Fonte: NOMAR, Edição Amazonia Azul.
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CONFRATERNIZAÇÃO COM INATIVOS E PENSIONISTAS
Foi realizada no dia 06 de março, nos setores 

de atendimento ao público na sede do SIPM, uma 
confraternização com os inativos e pensionistas, 
comemorando os 12 anos da OM. A data escolhida 
foi a da ativação do SIPM.

O Diretor, Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM) 
Hercules Guimarães Honorato ressaltou, na 
ocasião, a sintonia da OM com as necessi-
dades de seu público, e o compromisso de ap-
rimorar cada vez mais os serviços prestados. 

O Diretor, o inativo José Severino dos Ramos e as 
pensionistas Francisca Nascimento da Fonseca e Maria 

Edite da Silva
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EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL
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.

Segurança,
   Qualidade e
     Confiabilidade

Rua do Ouvidor, 60 - Subir direto à Sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
(Próximo a Esquina com a rua 1° de Março)

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS

(21) 2232-2559 | (21) 2509-6233
(21) 2509-0727 | (21) 2509-0761

ATÉ

CRÉDITO PRÉ-APROVADO

72
Meses 

Para Servidor 
Civil da Marinha

Para Militares 
da Marinha

48
Meses 



    MUDOU-SE            AUSENTE               NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
    RECUSADO                  NÃO PROCURADO
    DESCONHECIDO         FALECIDO
    OUTROS (ESPEC): ____________________                           
    ENDEREÇO INSUFICIENTE

  R E M E T E N T E
  CCCPM - Caixa de Construções de 
   Casas para o Pessoal da Marinha

  Av. Rio Branco, 39  13° Andar 
  Centro - Rio de Janeiro – RJ
  CEP 20090-003  

PARA USO DOS CORREIOS    

Casa Própria: é muito simples, com o apoio da CCCPM. Sem fila e 
sem burocracia. 
Para comprar ou construir consulte no site www.cccpm.mar.mil.br ou visite um de 
nossos escritórios.

A CCCPM, dentro das políticas da Marinha, cobra os menores juros 
no mercado. 
Confira as condições do empréstimo rápido no site ou visite um de nossos 
escritórios.

A CCCPM é a única empresa na qual você fala diretamente com o 
Presidente, um Almirante da Ativa. 
Mande suas sugestões ou reclamações pelo e-mail: ouvidoria@cccpm.mar.mil.br
A sua opinião é muito importante para nós. Visite um de nossos escritórios.

Acredite, você pode parar de pagar aluguel e ter sua casa própria. 
A CCCPM é a única Instituição que financia 100% do valor de seu imóvel, sem fila e 
sem burocracia. Consulte no site ou visite um de nossos escritórios.

Quer comprar, construir ou reformar? 
Não faça negócio sem antes consultar a CCCPM, que possui as melhores condições do 
mercado. Simule seu financiamento no site ou visite um de nossos escritórios.

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

CCCPM

REINTEGRAÇÃO AO  SERVIÇO POSTAL
  EM: ___ / ___ / ___  
  RUBRICA /MAT: 


