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Presidida pelo Ministro da 
Defesa e com a presença de 
diversos Ministros de Estado e 
seus representantes, além dos 
Comandantes Militares da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, 
ocorreu, no dia 10 de julho de 
2008, a 1ª Reunião do Comitê 
Interministerial de Gestão das 
Ações Governamentais nos V Jogos 
Mundiais Militares – Rio 2011 – Os 
Jogos da Paz. 

Os Jogos Mundiais Militares 
realizam-se a cada quatro anos, 
e são organizados pelo Conselho 
Internacional do Esporte Militar 
(CISM), entidade que conta com a 
participação de 131 países filiados.  

Os V Jogos Mundiais Militares 
serão conduzidos no período de 
17 a 24 de julho de 2011, na 
cidade do Rio de Janeiro, com 
previsão de participação de 7.000 
militares (entre atletas e comissões 
técnicas) de mais de 90 países. 
As modalidades disputadas, nas 
categorias masculina e feminina, 
serão: Esportes Militares - Pentatlo 
Aeronáutico (apenas masculino), 
Pentatlo Militar, Pentatlo Naval, 
Pára-Quedismo e Tiro; Esportes 
Coletivos – Basquetebol (apenas 
masculino), Futebol e Voleibol; 
Esportes Individuais – Natação, 
Triatlo, Atletismo, Hipismo, Pentatlo 
Moderno, Vela e Orientação; 
Esportes de Combate – Boxe, 
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Esgrima, Taekwondo e Judô; 
e Esportes de Demonstração 
– Vôlei de Praia. Vale ressaltar 
que a modalidade de Vela será 
realizada na Escola Naval (EN) e a 
modalidade de Pentatlo Naval, nas 
instalações do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN).  

Será instalado, no CEFAN, o 
Comitê Operacional dos Jogos 
(Comitê Organizador), integrado por 
militares das três Forças Armadas, 
com a tarefa de planejar as ações 
necessárias para a consecução 
desse megaevento esportivo, cuja 
dimensão, em número de atletas e 
países participantes, supera a dos 
Jogos Pan-americanos de 2007, 
realizados no Rio de Janeiro.  

É intenção do CM criar uma 
Estrutura Intra-MB, combinando 
a Organização Administrativa 
da Força com uma organização 
“AD HOC”. Essa estrutura estará 
subordinada ao CGCFN e será 
a responsável pela coordenação 
geral da participação da Marinha 
nos V Jogos Mundiais Militares – Rio 
2011. 

Para maiores informações visite 
o site www.rio2011.com.br.

Visite a página da Marinha 
na Internet – www.mar.mil.br 
onde poderão ser conhecidas 
as atividades desenvolvidas pela 
Marinha do Brasil. 



Aos amigos que pertencem à Família Naval, 
participo que durante muitos anos pesquisei, em várias 
instituições financeiras, sobre o financiamento da 
casa própria. Consultei a Caixa Econômica Federal, 
Bradesco, Banco do Brasil, financiamentos particulares 
e a Poupex.

Mas foi na Caixa de Construções para o 
Pessoal da Marinha que eu encontrei as condições 
de financiamento que me deram tranqüilidade e 
segurança na execução do financiamento. Enfrentei 
os trâmites da burocracia sem problemas com as 
exigências dos documentos relativos ao imóvel, bem 
como o pagamento dos impostos para a transferência 
do imóvel para o meu nome.

Moro em Goiânia há dois anos e toda a transação 
foi realizada com sucesso, graças às orientações e 
ao apoio técnico da advogada Carolina Kalil, no Rio 

de Janeiro; e da sra Jerusa em Brasília. Os nossos 
contatos foram feitos via Internet, telefone e Correios 
(Sedex) com o Rio de Janeiro; e via telefone, com 
Brasília.

Já estou morando no meu apartamento, situado 
no belíssimo setor Bela Vista em Goiânia. Utilizei 
no contrato com a Caixa de Construções o Sistema 
SACRE, com prestações decrescentes, no prazo de 
132 meses. Estou confiante e satisfeito com os serviços 
prestados pela CCCPM.

Quero agradecer a advogada Carolina e a Sra 
Jerusa, pelo esforço e orientação na realização desse 
financiamento. Muito Obrigado!

Atenciosamente,

João Jorge de Souza (SO-TL RRM)

CARTAS

O consultor financeiro Gustavo Cerbasi, autor 
de uma trilogia sobre finanças pessoais pela Editora 
Gente, está há mais de 120 semanas na lista dos mais 
vendidos da revista Veja com o livro Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos, e há 129 semanas entre os mais 
vendidos da revista Época. Trata-se do livro brasileiro 
mais vendido em todo o território nacional. Cerbasi, 
cujas palestras estão entre as mais requisitadas do 
país, interrompeu momentaneamente suas aulas de 
finanças corporativas e consultoria individual para se 
dedicar à carreira de escritor. 

Os três livros lançados por Gustavo Cerbasi 
pela Editora Gente - Dinheiro: Segredos de Quem 
Tem; Casais Inteligentes Enriquecem Juntos e Filhos 
Inteligentes Enriquecem Sozinhos, venderam mais 
de 535 mil exemplares. Sozinho, Casais Inteligentes 
Enriquecem Juntos já atingiu a marca de 470 mil 
cópias vendidas.

Para o autor, a causa de desentendimentos é a 
falta de conversa em família sobre dinheiro. Em geral 
o casal só fala sobre o assunto quando a bomba já 
estourou. E, como não discute a questão a dois, a 
maioria não faz um orçamento, não guarda dinheiro 
para atingir suas metas (ou, pior ainda, cada um 
tem seu objetivo, que o outro não conhece), não tem 

planos para a manutenção de seu padrão de vida no 
futuro, toma decisões de compra sem refletir, investe 
mal o dinheiro que eles suaram tanto para ganhar... 

Tem jeito? Sim, é possível mudar esse quadro se 
houver vontade e compromisso do casal, seja qual 
for seu orçamento. Com sugestões para casais em 
qualquer fase do relacionamento, dos namorados 
aos casais com filhos adultos, Casais inteligentes 
enriquecem juntos mostra diferentes estratégias para 
formar uma parceria inteligente, ao 
longo da vida, na 
administração das 
finanças da família.  
Ele traz também 
testes que avaliam 
a capacidade do 
casal em construir 
riqueza. E com 
isso vai até sobrar 
dinheiro para dar 
uma incrementada 
no relacionamento!

“Casais Inteligentes Enriquecem Juntos”, de Gustavo 
Cerbasi, é o livro nacional  mais vendido do Brasil
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A violência atinge a todos os moradores das grandes cidades. Quanto 
mais perto se reside de locais dominados por criminosos, maior é o perigo. 
Mas quando o morador é um militar, o risco ganha proporções assustadoras, 
ameaçando seriamente a tranqülidade do servidor e sua família. Pensando 
em resolver esse grave problema, a CCCPM criou o PREAMAR, uma linha de 
crédito voltada aos militares da Marinha que moram em áreas de risco.

O PREAMAR facilita a compra da casa própria em uma região mais 
segura. Através dele, o militar com estabilidade no emprego pode obter 
financiamento de até 150 salários mínimos (R$ 62.250), com taxas de 
juros que variam de 8,5% a 10,5% ao ano, de acordo com a renda do 
beneficiário. É possível financiar até 100% do imóvel. A linha de crédito 
também pode ser usada para construção em um terreno de propriedade de 
um parente do militar.

A adesão ao Preamar é feita na própria Organização Militar onde 
trabalha. O crédito é aprovado mediante análise do local onde o militar 
mora. Caso seja constatada a situação de risco, com base nas informações 
dadas pelo próprio servidor, ele é encaminhado à CCCPM, onde deve 
apresentar:

Cópias de identidade e CPF dele e de seu cônjuge•	
Comprovante de estado civil ou declaração de união estável •	
emitida pelo cartório
3 últimos comprovantes de rendimentos•	

Caso o militar queira considerar a renda familiar, deverá levar também 
os contracheques do cônjuge ou companheiro. O pagamento das parcelas 
é efetuado por meio de desconto no contracheque do militar.

*Djalma Oliveira é jornalista do Jornal O DIA, onde edita a “Coluna do Servidor”.

PREAMAR
por Djalma Oliveira*

VIOLENCIA 
URBANA

AREA DE 
RISCO

^´

-

VIVA MELHOR!
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Esta é a mais nova modalidade de 
financiamento imobiliário da CCCPM, 
para aquelas famílias que ganham até 
R$ 4.900,00 mensais. 

As taxas de juros variam de 6% ao 
ano, para renda familiar de até R$ 
1.875,00, até 7,9% ao ano, para as 
famílias que ganham entre R$ 1.875,01 
até R$ 4.900,00; e caso o seu cônjuge 
possua uma conta ativa junto ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço, o 
FGTS, ainda há um desconto de 0,5% 
na taxa cobrada.

Na página da CCCPM já é possível 
fazer uma simulação de como ficará a 
sua prestação.

Com esta nova modalidade a 
CCCPM passa a ser a única entidade, 
além da Caixa Econômica Federal a ter 
este financiamento diferenciado para 
as famílias de menor renda. Agora, 
também, no financiamento imobiliário, 
oferece as melhores condições, tanto 
para a baixa renda, como para as 
rendas mais elevadas, além, é claro de 
financiar 100% do valor do imóvel.

Aliado a essas vantagens, que os 
nossos clientes já conhecem, e de um 
atendimento diferenciado, a CCCPM 
ainda oferece a bolsa de imóveis, onde 
os interessados podem anunciar seus 
imóveis gratuitamente, para compra, 
venda ou aluguel, o que facilita encontrar 
o imóvel pretendido.

Um outro diferencial importante 
da CCCPM é a Assessoria Imobiliária 
gratuita: o cliente recebe todas as 
dicas e orientações necessárias sobre a 
condição do imóvel, certidões e etc.

PROHABITAR
o mais novo financiamento imobiliário, 
sob medida para você!

E agora, 
o que está 
esperando? 

Procure seu imóvel
e realize seu sonho
da casa própria!
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“BANDO TRANSFORMAVA 
EM PESADELO O SONHO 
DE COMPRAR A CASA 
PRÓPRIA”

A manchete acima foi 
publicada na primeira página 
do jornal “O DIA”, na sua edição 
do dia 15 de julho de 2008. No 
artigo, a jornalista Leslie Leitão 
que produziu a matéria, narra que 
uma quadrilha de estelionatários 
transformou o sonho da casa 
própria num verdadeiro pesadelo, 
para centenas de humildes 
cariocas.

As investigações realizadas 
pela Polícia mostram que, 
através de empresas de fachada, 
a quadrilha oferecia imóveis 
avaliados entre R$ 25 mil e R$ 
60 mil, cobrando das pessoas o 
percentual de 6% (seis por cento) 
do valor do imóvel. Os imóveis 
prometidos jamais existiram.

Existem muitas notícias dando 
conta desse tipo de falcatruas. 
Trata-se de quadrilhas que tem por 
objetivo único auferir vantagens, 
utilizando-se da boa fé das 
pessoas. Por isso, você que deseja 
comprar o seu imóvel, saiba que a 
CCCPM pode lhe prestar assessoria 
imobiliária, feita por intermédio 
de profissionais gabaritados, 
sem cobrança de quaisquer 
honorários. Esse é mais um serviço 
que a CCCPM presta para a nossa 
“Família Naval”. Lembre-se bem, 
imóvel é um bem por demais 
oneroso para ser comprado sem o 
acompanhamento de profissionais 
que entendem do assunto.  

POR QUE USAR A 
ASSESSORIA DA CCCPM?

Por exemplo, para um imóvel localizado no Rio de Janeiro 
fizemos duas simulações:

R$ 474,74

FAIXA DE RENDA: até R$ 1.875,00
VALOR DO IMÓVEL: R$ 50.000,00
Cônjuge sem conta do FGTS
Financiamento de 100% do valor do imóvel

PRESTAÇÃO INICIAL

R$ 748,89

FAIXA DE RENDA: entre R$ 1.875,00 até R$ 4.900,00
VALOR DO IMÓVEL: R$ 80.000,00
Cônjuge sem conta do FGTS
Financiamento de 100% do valor do imóvel

PRESTAÇÃO INICIAL

Lembre-se que ainda pode haver um desconto, caso seu cônjuge 
tenha conta junto ao FGTS e essas prestações vão sendo 
reduzidas a cada ano, o que torna bem mais fácil o pagamento 
do financiamento.

E agora, 
o que está 
esperando? 

Saia logo 

do aluguel!

Procure seu imóvel
e realize seu sonho
da casa própria!



Faixa de renda acima de R$ 4.900,00, com estabilidade na carreira
Normalmente são aqueles clientes que já possuem uma casa própria e por vezes é necessário ampliar, ou ainda 
trocar por uma nova moradia.

Para compra de uma nova casa sugerimos o PROMORAR, nosso financiamento imobiliário, que permite financiar 
com taxas que vão de 9,5% a 11,5% ao ano, com financiamento total do valor, em até 20 anos. Nessa modalidade 
você pode comprar um imóvel novo ou usado, ou ainda, comprar um terreno e construir, do seu agrado.

Para a reforma de sua casa sugerimos o ERAP – nosso Empréstimo Rápido Imobiliário, que permite receber o 
valor de até R$ 30.000,00 a ser pago em até 48 meses;

Faixa de renda de até R$ 4.900,00, com  estabilidade na carreira
Para compra da primeira moradia sugerimos o PROHABITAR, nosso financiamento imobiliário, que permite 
financiar com taxas que vão de 6% a 7,9% ao ano, com financiamento total do valor, em até 30 anos;

Para a reforma de sua cada sugerimos o ERAP – nosso empréstimo rápido imobiliário, que permite receber o 
valor de até R$ 30.000,00 a ser pago em até 48 meses;

Com faixa de renda de até 10 salários mínimos e sem estabilidade na 
carreira
Para este grupo temos alguns produtos especiais, em parceria com a Caixa Econômica Federal.
Para a compra de uma nova casa, pagando um aluguel, temos o PAR – Programa de Arrendamento 
Residencial – são imóveis prontos, de até 50 metros quadrados. Compra-se pagando um aluguel e ao final 
do prazo de 15 anos se torna proprietário do imóvel;
Carta FGTS – é similar ao nosso produto PROHABITAR, e aqueles que tiverem algum saldo de Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, ainda podem usá-lo para abater parte da dívida.
PREAMAR - este é um Programa Especial para aqueles militares que estejam vivendo em áreas violentas e 
acometidas pela violência urbana.

- Dúvidas          - Informações

Diga qual a sua faixa de renda 
e condição – nós temos o 
produto certo para você:

ATENDIMENTO
OUVIDORIA

Tel: (21) 2105-7400 | Horário: 2ª a 6ª de  9h às 16h
E-mail: atendimento@cccpm.mar.mil.br
Call center - Estamos modernizando nosso atendimento. Em breve 
inauguremos novo call center visando agilizar seu atendimento.

Veja no verso da revista o telefone de nossas filiais de atendimento 
em diversos Distritos Navais.

- Sugestões    - Reclamações    - Elogios

Tel: (21) 2105-7411 | Horário: 2ª a 6ª de  8h às 16h
E-mail: ouvidoria@cccpm.mar.mil.br
E-mails - Sempre que entrar em contato conosco por email, 
pedimos que sejam colocados os seguintes dados: Nome 
completo, Data de nascimento,  Identidade e CPF, Telefone 
de contato, Endereço. Seus dados são tratados com sigilo. 

OUVIDORIA



OS RISCOS DE SE TOMAR 
DINHEIRO EMPRESTADO 
por Gustavo Cerbasi*

Empréstimos, financiamentos e compras a prazo 
somente são úteis quando nos tornamos mais ricos 
com eles. Mesmo assim, somente aqueles que 
possuem um rígido controle orçamentário saberão 
se estão ficando ou não mais ricos ao trabalhar 
com dinheiro dos outros. A regra é simples: somente 
compre a prazo ou financie quando seu dinheiro 
estiver rendendo em uma aplicação juros maiores que 
os do financiamento. Isso é raro de acontecer. Jamais 
invista em aplicações financeiras se estiver devendo; 
elimine primeiro as dívidas para depois começar seu 
plano de investimentos, pois é uma hipocrisia acreditar 
que se está ficando mais rico quando se ganha 1% 
de juros no banco e se perde 3% no financiamento. 
Os financiamentos, quando mal escolhidos, só 
empobrecem as famílias.

Então, faça um favor a você mesmo: elimine 
de seu dicionário as palavras “cheque especial” e 
“crédito rotativo”. Os juros destas modalidades são 
verdadeiras roubadas e qualquer um tem acesso a 
linhas de crédito mais baratas, como os empréstimos 
pessoais e o crédito direto ao consumidor (CDC). 
Mesmo assim, os juros altos de nossa economia só se 
mostram interessantes para aplicar, não para financiar. 
A não ser que você tenha urgência na aquisição do 
bem (necessidade, e não vontade!), tenha a paciência 
de fazer uma poupança para adquiri-lo à vista daqui a 
alguns meses. O tempo passa rápido. E não esqueça 
de pechinchar no momento da compra: dinheiro à 
vista ainda é uma preciosidade no Brasil!

Para aqueles que já estão endividados, é preciso 
um plano de eliminação de suas dívidas. O plano é 
composto de três passos:

1) Urgência: coloque em prática os outros dois 
passos o quanto antes! Quanto mais demorar, mas 
juros pagará.

2) Substituição de dívidas: troque as dívidas 
que você tem por alternativas mais baratas. Quite as 
dívidas no cartão, na financeira e no cheque especial 
(juros maiores que 8% ao mês), tomando empréstimos 
diretamente com seu gerente no banco (juros da 
ordem de 5% ao mês) ou, melhor ainda, antecipando 
o recebimento do décimo-terceiro ou do imposto de 
renda (juros entre 3 e 4% ao mês). A melhor alternativa 
para substituição de dívidas é o refinanciamento 
do automóvel. Quem já tem um automóvel quitado 
pode vendê-lo à vista, pagar as dívidas atuais com 
o dinheiro recebido e comprar um novo automóvel 
financiado, preferencialmente com valor igual ou 
inferior ao do automóvel que possuía. Os juros do 
financiamento de automóveis são em geral da ordem 

de 2% ao mês. É importante ressaltar que qualquer 
alternativa é prejudicial ao bolso das famílias, mas 
que estas medidas devem ser adotadas para se livrar 
de forma mais fácil das dívidas.

3) Eliminação das dívidas: depois de substituir 
as dívidas anteriores pela alternativa mais barata, 
proponha-se a uma dieta rigorosa. Não de alimentos, 
mas de dinheiro. Planeje-se para tentar pagar as 
dívidas no menor prazo possível, fazendo para isso 
restrições no orçamento que desagradarão a toda a 
família. Corte gastos com lazer, roupas, alimentos mais 
caros e economize energia, água e telefone. Faça isso 
da forma mais intensa possível e no menor espaço de 
tempo necessário, acumulando recursos para pagar 
a dívida ou grande parte dela. Esta dieta rigorosa só 
funciona durante um curto período de tempo, jamais 
por um período de vários meses. Todo sofrimento é 
válido e bem aceito quando tem data para acabar 
e os objetivos são bastante interessantes. E perceba: 
o sofrimento imposto para a correção do problema 
só ocorre porque em algum momento no passado 
optamos por luxos que nossa renda não comportava.

Há ainda algumas falsas verdades no mundo dos 
financiamentos. Uma delas é a crença de que adquirir 
um consórcio é uma forma de investimento. Se você 
ouviu isso, provavelmente foi da boca de um vendedor 
de consórcio ou de alguém que acabou de entrar no 
plano. Sem dúvida nenhuma, sua aquisição seria muito 
mais eficiente se você optasse por investir seus recursos 
e receber juros ao invés de adquirir um consórcio e 
pagar as taxas de administração. Hoje, a suposta 
disciplina que o consórcio impõe seria uma espécie 
de motivação para guardar. Desculpa injustificada, já 
que todos os grandes bancos oferecem os chamados 
investimentos programados, que sacam recursos de 
sua conta para um bom fundo automaticamente.

A velha regra sobre juros continua válida: faça 
os juros trabalhar para você, a fim de não precisar 
continuar trabalhando para pagar os juros. Essa lei 
faz todo sentido no país que tem e terá até o final do 
ano as taxas de juros reais mais altas do mundo.
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*Gustavo Cerbasi é consultor financeiro e professor da Fundação Instituto 
de Administração, Sócio-diretor da Cerbasi & Associados Planejamento 
Financeiro e autor dos livros Dinheiro – Os segredos de quem tem e 
Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ambos pela Editora Gente.

OUVIDORIA
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COMO PAGAR 
MENOS JUROS

por Helena Peres*

REMMAR | AGOSTO 200810

Fuja das compras por impulso e •	
procure poupar para pagar suas despesas 
à vista

Pague os seus empréstimos e •	
financiamentos no menor prazo possível. 
Por exemplo:

- Se você financiar R$ 5.000,00 em 6 
meses, pagará de juros R$ 272,80

- A mesma dívida financiada em 
12 meses implica numa despesa de 
juros de R$    495,16

Solicitar um limite baixo para seu •	
cartão de crédito. Dessa forma, quem não 
consegue se controlar vai ser impedido de 
comprar

Quite sempre as faturas de seu cartão •	
de crédito, pois os juros cobrados por 1 
mês, por vezes equivale ao que se paga em 
6 meses ou 1 ano no crédito consignado 
ou pessoal

Deixe sempre o seu cartão de crédito •	
e talão de cheques em casa

 Caso precise usar o cartão de crédito •	
procure comprar nos últimos cinco dias antes 
da data de vencimento da fatura do cartão, 

pois só caem só no próximo mês. Com isso, 
se ganha, em média, de 30 a 45 dias para 
pagar. Mas atenção: ao jogar as dívidas 
para frente você só está prolongando o 
prazo para saldá-las e não fazendo mágica 
para que elas desapareçam

 Lembre-se, o ideal é pagar à vista e •	
em dinheiro, ou no cartão de débito. Se for 
impossível não parcelar, que se use só uma 
opção: ou cheque ou cartão de crédito. 
Vale lembrar que utilizar as duas formas 
de pagamento atrapalha a organização, 
além de serem cobradas diferentes taxas 
do consumidor. Observando estes detalhes, 
é mais difícil se perder com as contas e cair 
na triste realidade daqueles que dormem e 
acordam pensando nos juros do cartão

Tente sempre conseguir um desconto •	
para pagamentos à vista. A média de 
desconto nesse caso é de 5%

Procure colocar todas as suas •	
despesas numa lista, ou num caderno. 
Assim você tem a idéia da despesa total, e 
evita de passar de seu salário

*Helena Peres é formada em Administração pela UFRJ e assessora de 
marketing da CCCPM.



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
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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

Medicina do Exercício e do Esporte

Dr.Msc. André Leandro Knebel Castanhede

Medicina Física e Reabilitação 

renata lopes
cirurgiã plástica

Rua Conde de Bonfim, 255 - Sala 907 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
renatalopes@uol.com.br

21 2569-3131  |  21 8101-1121  |  21 9631-0981

Laserterapia

EMPRÉSTIMO FINANCEIRO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL

Segurança, Qualidade e 
Confiabilidade!

Telefones: (21) 2232 2559 | 2509 6233 | 2509 0727 | 2509 0761
Endereço: Rua do Ouvidor, 60 - Subir direto à Sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
(Próximo a esquina com a Rua 1° de Março)

CRÉDITO  

PRÉ-APROVADO

ATÉ

60
Meses 

Para  Servidor 
Civil  Federal

Para  Militares 
da  Marinha

48
Meses 

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

 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 com-
provante de residência.

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS



IMÓVEIS RETOMADOS

100% 
Financiado

Prazo de até 
240 meses

Imóveis em Campo Grande

Preços a partir de R$ 40.000,00
Apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com 51 m² de área útil.•	
Av. Almerinda de Castro, Nº 180 - Bloco 12 - Apartamento 201
Campo Grande - RJ

Apartamentos de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com 45 m² de área útil.•	
Av. Francisco Mota, Nº 850 - Bloco 2 - Apartamento 302
Campo Grande - RJ

www.cccpm.mar.mil.br | www.cccpm.mb

Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha

Seu sonho 
é a nossa missão!

Divisão de Atendimento
Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao 1º DN)
Av. Rio Branco, 39 - 11º Andar - Centro
CEP: 20090-003
TELEFONE: 21 2105-7400
E-MAIL: atendimento@cccpm.mar.mil.br



IMÓVEIS RETOMADOS

Imóveis em Campo Grande

Divisão de Atendimento
Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao 1º DN)
Av. Rio Branco, 39 - 11º Andar - Centro
CEP: 20090-003
TELEFONE: 21 2105-7400
E-MAIL: atendimento@cccpm.mar.mil.br

Encarte Especial

REMMAR
UMA HISTóRIA REAl EM QUADRINHOS
REMMAR

ANIlHA, REMMARINHO 
E TIMÃO

GIBI
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REESTRuTuRAçãO DA GESTãO DO 
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA

NOVAS PubLICAçõES
AMAzÔNIA AzuL E A SObERANIA



No dia 16 de julho, o Capitão-de-Mar-e-Guerra 

(IM) Hugo Cavalcante Nogueira assumiu o cargo de 

diretor do Serviço de Inativos e Pensionistas 

da Marinha no lugar do Capitão-de-Mar-e-

Guerra (IM) Hercules Guimarães Honorato, 

em cerimônia realizada no Salão Nobre do 

Edifício Almirante Tamandaré. O evento 

foi presidido pelo Diretor do Pessoal 

Militar da Marinha, Vice-Almirante 

Carlos Augusto de Sousa.

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

TELE-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@sipm.mar.mil.br

DIRETOR
Hugo Cavalcante Nogueira
Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

EDITORA-CHEFE
Rosa Nair Medeiros (Reg MTB 7117)
Capitão-Tenente (T)

Os serviços e produtos aqui 
anunciados são de inteira 
responsabilidade de suas respectivas 
empresas e instituições.

Distribuição gratuita
Tiragem: 160.000 exemplares

CERIMÔNIA DE POSSE DO NOVO DIRETOR

O Serviço de Inativos e 
Pensionistas da Marinha foi agraciado 
na solenidade de outorga de Diploma 
e Medalha aos melhores de 2007, 
realizada pelo Congresso Sociedade 
de Cultura Latina – Seção Brasil, no 
dia 4 de abril, na Câmara Municipal 
de Niterói.

A OM recebeu Diploma e Medalha 
na Categoria Cultura Governamental 
e a Divisão de Recadastramento, 
Moção de Honra (Diploma). O escritor 
Agostinho da Conceição Rodrigues 
Filho, representante da entidade 
no Rio de Janeiro, destacou as 
atividades desenvolvidas pelo SIPM 

A não inclusão pelas entidades consig-
natárias de parcelas contratuais em 
Bilhete de Pagamento ocorrerá toda 
vez que o limite da margem consig-
nável, prevista em lei, for alcançado, 
significando tão somente que a forma 

na área de atendimento ao público, 
especialmente o recadastramento 
domiciliar para aqueles que estão 
impossibilitados de se locomover, por 
motivo de doença, até a OM ou aos 
Postos de Atendimento Avançado.

O Congresso Sociedade Latina, 
uma entidade sem fins lucrativos, 
foi criado na Itália em 1909 e está 
presente em vários países.  Além do 
intercâmbio social e cultural, outorga 
diplomas e medalhas de relevantes 
serviços prestados, através de 
seus representantes congressistas, 
denominados “Senadores da 
Cultura”.

de cobrança/pagamento foi alterada 
(exemplo: emissão de boleto bancá-
rio). Ressalta-se que tal alteração 
não significa cancelamento do con-
trato, nem tampouco a desobrigação 
do pagamento das parcelas.

SIPM RECEbE hOMENAgEM

ATENÇÃO

Envie suas dúvidas, sugestões e outros comentários 
por carta ou para ouvidoria@sipm.mar.mil.br.



Os Postos de Atendimento Avançado (PAA)  
foram criados visando a facilitar a vida 
dos senhores(as), de maneira que possam 
se recadastrar em locais próximos  as suas 
residências ou dos nossos clubes e hospitais, 
sem a necessidade de se deslocar ao centro 
da Cidade do Rio de Janeiro.
Desta forma, poderemos reduzir o número 
de recadastramentos feitos diretamente 
no SIPM, o que irá melhorar a qualidade 
do atendimento dos demais assuntos.

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 – Ni-
terói
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 só-
cios)
Av. Borges de Medeiros, nº 2364 – Lagoa
Funcionamento: 5ª feira
CLubE NAVAL CAbENA (somente para só-
cios)
Av. Alte Barroso, nº 63/17ºandar, sala 27 – Cen-
tro
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

Em todos os Postos o horário de atendimento 
é das 8h às 12h e das 13h às 16h, exceto o 
posto CAbENA que atende das 13h às 19h.
Para o recadastramento anual é necessário 
documento de identidade com fotografia 
recente, que identifique bem a pessoa.
O recadastramento é obrigatório e deve 
ser realizado anualmente no mês de seu 
aniversário.

POSTOS DE ATENDIMENTO 
AVANçADO NO RIO DE JANEIRO
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Nova Página da Marinha na Internet• 
Encontra-se disponível no endereço www.mar.mil.br a nova “Home 

Page” da MARINHA na Internet. Essa página foi totalmente reformulada,  
proporcionando  ao usuário maior interatividade, mais informação e fun-
cionalidade. A intenção é conquistar o público de todas as faixas etárias, 
com variados perfis: o público infantil, juvenil, os interessados em ingresso 
na MB, estudantes e outros. A página também possui mecanismos que pos-
sibilitam o acesso a portadores de deficiência visual (compatibilidade com 
programas de apoio ao deficiente visual). 

Além das informações anteriormente disponibilizadas, foram aprimo-
rados links de interesse ao público externo e interno, como: Ação Cívico-
Social; extrato do Boletim de Notícias (BONO), visando alcançar o pessoal 
inativo; Missão e Visão da Marinha; Exposição do Organograma; Espaço In-
fantil; Revistas Navais; Multimídia;  História e Tradições.

Outro recurso disponível é o cadastro on-line, criado com o propósito 
de armazenar em banco de dados a lista de usuários interessados em 
receber notícias sobre as atividades da Marinha.

Futuramente, outros campos serão elaborados, como “Assuntos em Evi-
dência: Posição da Marinha”, com o propósito de esclarecer assunto de inte-
resse divulgado na mídia que possam gerar controvérsias.
Fonte: Centro de Comunicação Social da Marinha

SIPM realiza adestramento para as OMAC na área • 
do Comando do 3º DN

No intuito de aprimorar o atendimento prestado pelas Organizações 
de Apoio e Contato (OMAC) presentes nos Distritos Navais, uniformizando 
procedimentos quanto ao atendimento de inativos/pensionistas e à tra-
mitação de documentos, o SIPM realizou no período de 26 a 27 de junho,  
uma visita técnica no 3º DN (Natal-RN). Também foi realizada  palestra a 
militares da ativa e inativos, ocasião em que a Reestruturação da Gestão 
do Pessoal Inativo e Pensionista foi abordada, e adestramento  ao pesso-
al das OMAC daquele Distrito. Participaram representantes da Escola de 
Aprendizes do Ceará, Capitania dos Portos de Pernambuco e de Alagoas, 
além da OMAC do 3ºDN.

Em 2008 o SIPM já realizou palestras e adestramentos nas OMAC do 
Colégio Naval, BAeNSPA (em São Pedro da Aldeia), no 9º e 5° Distrito 
Naval. Esse contato permite a transmissão de novas informações/orien-
tações, uma melhor compreensão das necessidades de cada lugar e a 
otimização dos procedimentos, especialmente quanto ao recadastramen-
to, atividade essencial para o  controle eficaz de inativos/pensionistas, 
evitando-se a ocorrência de fraudes.

PAA da Casa do Marinheiro• 
O SIPM está ampliando os serviços prestados ao público nos Postos de 

Atendimento Avançado (PAA), iniciando com o PAA que funciona na Casa do 
Marinheiro. A partir de setembro este posto estará realizando os seguintes 
serviços, além do recadastramento: recebimento de comunicado de falecimento; 
atualização de endereço; alteração de conta-corrente;  fornecimento de 
cópia de bilhete de pagamento; cadastramento de procurador; requerimento  
de inspeção de saúde; comprovação anual de auxílio-invalidez (ou seja, 
recebimento de declaração de não-exercício de atividade remunerada a fim de 
manter o recebimento do auxílio-invalidez);  comprovação do plano de saúde 
(recebimento da declaração de pagamento de plano de saúde); fornecimento de 
cópia de comprovante  do imposto de renda (DIRF); e fornecimento de extrato 
do boletim da DPMM. Futuramente outros PAA realizarão esses procedimentos.
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A Alta Administração Naval vem empreendendo um 
conjunto de ações, decorrentes de estudos conduzidos 
pela Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha, em conjunto 
com os demais setores da MB, com o propósito de 
aprimorar o atendimento prestado ao Pessoal Inativo e 
Pensionista, vinculados à MB.

Tais ações já se fazem presentes nas rotinas diárias 
do Serviço de Inativos e Pensionistas, a saber:

O emprego de uma rede de Organizações Militares • 
(OM), fora da sede que atuam como OM de Apoio 
e Contato (OMAC) e OM de Recadastramento 
(OREC) para o nosso pessoal, conforme relação 
disponível no sítio do SIPM;
O emprego de nove Postos Avançados de • 
Atendimento, situados na área do Grande Rio, 
que atuam como escritórios para execução de 
recadastramento determinado por lei, conforme 
relação disponível no sítio do SIPM;
Aprimoramento das rotinas administrativas do • 
SIPM e a ativação de controles mais acurados, 
com ênfase para o fator prazo, ressaltando-se o 
desenvolvimento de um sistema computacional, 
denominado SIPEM (Sistema de Inativos e 
Pensionistas da Marinha), possuindo as seguintes 
funcionalidades principais: automatização do 
fluxo dos processos de concessão de pensões, 
geração e cálculos de ordens-de-serviço de 
pagamento e aumento da agilidade nas consultas 
de processos;
Aumento do período regular de trabalho do • 
SIPM; 
A autorização do Comandante da Marinha para • 
reforço de contratação de cerca de 30 oficiais e 90 
praças para prestação de Tarefa por Tempo Certo 
(TTC), a serem empregados na DPMM, DPCvM, 
SIPM, CPesFN, DCoM e nas OMAC distritais;
Manutenção de um efetivo global de cerca de • 
170% em relação à TL do SIPM;
A reformulação do sítio do SIPM na INTERNET • 
(www.sipm.mar.mil.br) proporcionando maior 
interatividade, inclusive com a possibilidade 
de acompanhamento de processos pelos 
requerentes;

A reestruturação do processo de atendimento • 
ao público, incluindo-se a criação de um setor de 
ouvidoria (ouvidoria@sipm.mar.mil.br), um terminal 
de auto-atendimento e um call center com as 
seguintes linhas disponibilizadas: 
Almirantes, oficiais superiores e civis assemelhados 1. 
(informações gerais)- (21)2104-6385 e 2104-6388;
Praças e oficiais subalternos/intermediários e civis 2. 
assemelhados (informações gerais) – (21) 2104-6390 (são 
disponibilizados quatro ramais); e
Praças e civis assemelhados (agendamento eletrônico)- 3. 
(21)3343-6390.

Adicionalmente, buscando a elevação dos níveis de 
atendimento ao nosso pessoal e o fortalecimento do 
princípio da fiscalização intercorrente, recentemente, o 
Comandante da Marinha aprovou, em caráter experimental, 
uma reestruturação das atividades do SIPM.

Em linhas gerais, a nova sistemática, em vigor desde 1º 
de julho de 2008, por um período experimental de um ano, 
passou as tarefas de habilitação de inativos e pensionistas 
de militares e civis, respectivamente, para a DPMM e a 
DPCvM, sendo mantido no SIPM as tarefas de atendimento e 
recadastramento deste pessoal e a implantação dos direitos 
de pagamento. 

Contando com participação ativa dos setores da 
Secretaria-Geral da Marinha, foram identificadas medidas 
adicionais de aperfeiçoamento que, no seu conjunto, visam 
reduzir os prazos de habilitação e pagamento de pensões. 
Ressalta-se que estas ações foram vislumbradas focando-
se, principalmente, o período de transição vivenciado por 
aquelas que passam à condição de viúvas.

Cabe salientar, também, que foi estabelecido como meta 
o prazo máximo de 10 dias úteis (15 dias corridos) para a 
emissão do título de pensão, na situação em que haja apenas 
uma viúva/companheira beneficiária da pensão do falecido.

As medidas de efeito imediato implementadas foram as 
seguintes:

Elevação dos recursos financeiros colocados à 1. 
disposição do SIPM, pela DFM, para os adiantamentos 
(COPIMED) referentes ao auxílio funeral, a ser 
comandado na data de emissão do título de pensão, 
bem como à remuneração mensal a que faz jus a 

Reestruturação da Gestão do 
Pessoal Inativo e Pensionista



pensionista já habilitada, a ser depositado em 
sua conta corrente na mesma data do pagamento, 
em toda circunstância que impeça a inclusão dos 
direitos no SISPAG em tempo hábil; 
Prorrogação da data-limite constante do 2. 
Calendário do SISPAG para o SIPM, possibilitando 
a inserção de um maior número de pensionistas 
no processo de pagamento da MB;
Estabelecimento de mecanismo de acesso 3. 
direto pelo SIPM ao gerenciamento de pensões 
alimentícias, efetuado pela PAPEM, a fim de 
agilizar a obtenção dos dados necessários à 
emissão de títulos de pensão relacionados com 
ex-esposas; 
Redução no número de documentos a serem 4. 
apresentados pelos beneficiários, por ocasião do 
requerimento de habilitação à pensão militar;
Aumento da TL do SIPM em 75 praças, implantado 5. 
em caráter provisório; 
Realização de “mutirão” pela tripulação da DPMM 6. 
e do SIPM, com elogiável trabalho em horas e 
dias extras, para reduzir o acúmulo de processos 
existentes.

As medidas de efeito em curto prazo são as seguintes:

Estabelecimento de atualização compulsória da 1. 
Declaração de Dependentes e de Beneficiários, 
mediante sua inserção na rotina de verificação 
de transferência para a reserva remunerada e 
nos procedimentos do recadastramento anual dos 
inativos; para os militares da ativa, a atualização 
passará a ser exigida por ocasião da escrituração 
semestral da Caderneta-Registro; 
Elaboração de um Manual de Procedimentos, 2. 
relativos à habilitação de pensão militar, ainda este 
ano, e que detalhará as rotinas a serem cumpridas 
internamente no SIPM/DPMM/DPCvM, de modo a 
que sejam tornadas permanentes as medidas em 
vigor; 
Elaboração do Guia Rápido da Pensão Militar 3. 
(GIRAPEM), a ser distribuído para a família naval, 
visando à divulgação das orientações necessárias 
aos instituidores de pensão militar e seus futuros 
eventuais beneficiários; e

Elaboração do Manual do Inativo e Pensionista da 4. 
Marinha, centrado na Pensão Militar, abrangendo 
outros tópicos importantes aos inativos e 
pensionistas, que já está disponível nos sítios do 
SIPM da INTERNET/INTRANET, para download em 
arquivo formato PDF, próprio para impressão e 
com recursos de pesquisa de texto. 

O quadro abaixo  resume a redistribuição de responsabili-
dades pela gestão de nossos inativos e pensionistas.

Por fim, reitera-se que a Alta Administração Naval 
permanece atenta e cuidadosa, labutando com todos 
os nossos militares e civis que participam diariamente 
dos processos afetos à gestão de nossos Inativos e 
Pensionistas, de modo a assegurar um dos compromissos 
da MB com seu pessoal: “Servir com qualidade a quem 
nos serviu com dedicação”.

Distribuição do GIRAPEM

Dando prosseguimento às ações empreendidas pela 
Alta Administração Naval para a Reestruturação da Gestão 
do Pessoal Inativo e Pensionista, iniciou-se em agosto a 
distribuição do Guia Rápido da Pensão Militar (GIRAPEM) 
a todos os militares inativos, pelo Correio, e da ativa – 
encaminhado, neste caso às OM.  

O GIRAPEM é um roteiro simplificado das primeiras 
providências a serem tomadas pelas viúvas(os) dos(as)  
militares da Marinha, de modo a orientá-las(os) a como 
proceder  por ocasião do óbito  do marido/esposa e 
como dar início ao processo de habilitação à pensão. 
Junto com o GIRAPEM também está sendo distribuída a 
Pasta Patrimonial. Recomenda-se a todos os militares 
que organizem e mantenham a Pasta atualizada em 
suas residências, contendo os documentos necessários à 
habilitação da pensão.

OM RESPONSÁVEL PROCESSOS

DPMM Habilitação de inativos militares; Habilitação de pensionistas de militares; e 
Habilitação de ex-combatentes.

DPCvM Habilitação de inativos civis; e Habilitação de pensionistas de civis.

SIPM

Implantação inicial dos direitos de inativos e pensionistas no SISPAG e SIAPE; 
Alterações, no SIAPE, dos direitos dos inativos e pensionistas civis; Alterações, 
no SISPAG, dos direitos dos inativos e pensionistas de militares; Atendimento e 
recadastramento dos inativos e pensionistas sediados na Sede; Recuperação de 
ativos; e Assessoria jurídica, quanto à gerência de inativos e pensionistas.

OMAC +
OC das sedes dos DN

Alterações, no SISPAG, de parcelas específicas dos inativos e pensionistas 
de militares, sediados fora da Sede; e Atendimento e recadastramento dos 
inativos e pensionistas sediados fora da Sede.

DCoM Análise de contas e Auditoria.
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AMAZÔNIA AZUL - A VERTENTE  SObERANIA
Na Amazônia Azul, os limites das 

águas jurisdicionais são linhas sobre o 
mar. Elas não existem fisicamente. O 
que as define é a existência de navios 
patrulhando-as  ou realizando ações de 
presença.

    A proteção da  Amazônia Azul é 
uma tarefa complexa. São 4,5 milhões 
de quilômetros quadrados de área a ser 
vigiada. Se a ação for tímida, ilícitos 
como pirataria, contrabando, despejos 
ilegais de material poluente, exploração 
da fauna, entre outros, encontram 
terreno fácil de propagação. Um navio 
estrangeiro já foi surpreendido sugando 
furtivamente água doce na foz do rio 
Amazonas. Petroleiros usam  a costa 
brasileira para desovar lastro poluído. 

Ações de patrulha marítima, realizadas 
pela Marinha do Brasil, visam a evitar 
os ilícitos e combater infratores nas 
águas  jurisdicionais brasileiras.

    Estrategicamente, o mar  é vital 
para o Brasil.  O transporte marítimo, 
por exemplo. Afora o valor financeiro 
associado à atividade, o país é de 
tal  maneira dependente do tráfego 
marítimo que ele se constitui numa 
de suas grandes vulnerabilidades. Isso 
porque, em tempos de globalização, a 
indústria nacional emprega tamanha 
gama de insumos importados que 
interferências com o livre  trânsito nos 
mares  levaria  o Brasil rapidamente  ao 
colapso. Caso idêntico é o do petróleo 
extraído na plataforma continental.  

Sem o petróleo, uma crise energética 
e de insumos pode paralisar o país, 
semeando dúvida sobre a competência 
brasileira para manter a auto-suficiência 
energética.

   O Brasil conquistou a maioridade 
para exercer a vigilância estratégica 
sobre seu vasto território continental, 
mesmo nas regiões escassamente 
povoadas, cujas lacunas de proteção 
foram preenchidas pelo Sistema de 
Proteção da Amazônia. Um modelo 
de vigilância na Amazônia Azul é mais 
complexo  que no continente e passa, 
necessariamente, pelo adequado 
aparelhamento da Marinha.

Fonte: NOMAR, Edição Amazônia Azul.
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PROjETO DO ARTISTA PLáSTICO SANSÃO PEREIRA

CORPO DE bOMbEIROS: DIRETOR DE PESSOAL INATIVO VISITA O SIPM

JIPE | AGOSTO 2008

O projeto do artista plástico 
Sansão Pereira consiste na edição 
de um livro de fotografias  de  suas  
obras. De modo a contribuir com esse 
empreendimento, tendo em vista a 
importância da interação do artista 
com a MB, estão sendo “inventariadas” 
pela instituição as telas assinadas 
pelo artista, constantes dos acervos 
da MB, assim como as  de propriedade 
particular, de militares da ativa e da 
reserva, ou de seus prepostos, uma 

No dia 2 de julho, o SIPM recebeu 
a visita do Diretor Geral de Pessoal 
Inativo e de Pensionistas do Corpo de 
Bombeiros do Rio de Janeiro, Coronel 
(BM) Adilson Oliveira Perinei, e de 

vez que concordem com a participação 
no projeto. O Centro de Comunicação 
Social da Marinha (CCSM) coordenará o 
recebimento do material, para posterior 
aplicação  na edição do livro.

Desta forma, solicita-se aos militares 
inativos/pensionistas que possuam 
telas assinadas por esse artista e que 
estejam interessados em participar do 
projeto, que entrem em contato com 
a Assessoria de Comunicação Social do 
SIPM (e-mail: rosa@sipm.mar.mil.br), 

outros oficiais daquela Diretoria. A visita 
teve o objetivo  de verificar a atuação 
do SIPM no seu dia-a-dia de atendimento 
ao público-alvo, pois  aquela instituição 
militar está participando, pela primeira 

informando os seguintes dados: nome 
do seu atual proprietário, fotografia 
digital das telas,  descrição,  época 
da pintura  e outros dados julgados 
pertinentes, que constituirão os 
subsídios preliminares para a confecção 
do livro. Em uma segunda fase, será 
contratado, pelo CCSM, um fotógrafo 
especializado para elaboração das 
fotos definitivas. As informações serão 
recebidas até 20 de outubro.

vez, do Programa Qualidade Rio, o qual 
visa avaliar a qualidade dos serviços 
prestados pelas organizações públicas e 
privadas inscritas, oferecendo o Prêmio 
Qualidade Rio.

EMPRÉSTIMO
FINANCEIRO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL

Segurança, Qualidade e 
Confiabilidade!

Telefones: (21) 2232 2559 | 2509 6233 | 2509 0727 | 2509 0761
Endereço: Rua do Ouvidor, 60 - Subir direto à Sala 1006 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 
(Próximo a esquina com a Rua 1° de Março)

ATÉ

CRÉDITO  
PRÉ-APROVADO60
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Para Servidor 
Civil Federal

Para Militares 
da Marinha

48
Meses 

COLBERT PERISSÉ REPRESENTAÇÕES

 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.

ATIVOS  INATIVOS  PENSIONISTAS CIVIS E MILITARES  INSS  DEMAIS CONVÊNIOS
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    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  11° Andar 
Centro - Rio de Janeiro – RJ
CEP 20090-003  

PARA USO DOS CORREIOS

CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA

CCCPM

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

Angra do Reis - RJ
SC - Elisabete Porto
Colégio Naval - Enseada Almirante Batista das Neves, S/Nº - Angra dos Reis
CEP: 23900-000
TEL: (24) 3379-3039
E-MAIL: cccpm@cn.mar.mil.br

Belém - PA (Complexo do Com4ºDN)
SC - Nancy Maria
BNVC - Rodovia Arthur Bernardes, S/Nº - Val-de-Cães
CEP: 66115-000
TEL: (91) 3216-4546 | FAX: (91) 3257-0168 | SISTELMA: (8410) 4546
E-MAIL: cccpm@4dn.mar.mil.br

Brasília - DF (Esplanada dos Ministérios)
FC - Jerusa Mendes
Prédio anexo do Comando da Marinha, Térreo - Sala: 23
CEP: 70055-900 
TEL: (61) 3226-3900 | SISTELMA: (8910) 4189
E-MAIL: cccpm@7dn.mar.mil.br

Florianópolis - SC
CMG (RM1) Francisco Heráclio
EAMSC – Rua Marinheiro Max Schramm, nº 3028 - Estreito
CEP: 88095-000
TEL/FAX: (48) 3024-0884 | TEL: (48) 3244-0306/Ramal 2121
E-MAIL: cccpm@eamsc.mar.mil.br

Fortaleza - CE
FC – Laedya Martins
EAMCE – Av. Filomeno Gomes, Nº 30 - Jacarecanga
CEP: 60010-280
TEL: (85) 3211-1413 | SISTELMA: (8350) 1001
E-MAIL: cccpm@eamce.mar.mil.br / eamce-cccpm

Ladário - MS 
FC - Ana Carolina Amorim
Com 6°DN - Av. 14 de Março, S/Nº - Centro
CEP: 79370-000
TEL: (67) 3234-1207 | FAX: (67) 3226-1939 | SISTELMA: (8610) 1207 
E-MAIL: cccpm@6dn.mar.mil.br

Natal - RN
FC Dione de Azevedo e FC Mara de Lima
BNNa - Rua Sílvio Pélico, S/Nº - Alecrim

CEP: 59040-150
TEL: (84) 3201-9329 | SISTELMA: (8311) 3400
Email: cccpm@bnn.mar.mil.br

Recife – PE
SO(RM1) Luiz Carlos Pereira
CPPE– Rua de São Jorge, Nº25 – Recife Antigo - Recife
CEP: 50030-240
TEL: (81) 3424-7111/Ramal 246 | FAX:(81) 3424-7754
SISTELMA: (8350) 1301/1302 + ramal 246
E-MAIL: cccpm@cppe.mar.mil.br

Rio de Janeiro - RJ (Próximo ao 1°DN)
Av. Rio Branco, Nº 39 - 11° Andar – Centro - RJ
CEP: 20090-003
TEL: (21) 2105-7400 
E-MAIL: atendimento@cccpm.mar.mil.br

Rio Grande - RS
SO (RM1) Moacir Lopes da Silva
Com 5º DN - Rua Almirante Garnier, Nº 70 - Centro
CEP: 96201-230
TEL: (53) 3233-6176 | SISTELMA: (8510) 6176
Email: cccpm@5dn.mar.mil.br

Salvador - BA 
SO (RM1) - Gilberto Lima
Com 2ºDN - Av. das Naus, S/Nº - Cidade Baixa
CEP: 40015-270 
TEL: (71) 3320-3848 | SISTELMA: (8210) 3848
E-MAIL: cccpm@2dn.mar.mil.br

São Paulo - SP
SO (RM1) Clóvis Severino de Souza
Com8ºDN – Rua Estado de Israel, Nº 776 - Vila Clementino
CEP 04022-002
TEL: (11) 5084-7492
E-MAIL: cccpm@8dn.mar.mil.br

São Pedro da Aldeia – RJ
SO (RM1) Márcia Raivel
BAeNSPA – Rua Comte. Ituriel, S/Nº - Fluminense
CEP: 28940-000
TEL e FAX: (22) 2621-3934 | SISTELMA: (8117) 2056
E-MAIL: cccpm@banspa.mar.mil.br


