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O informativo Conquista está com tiragem redu-
zida. Os interessados em continuar recebendo a 
versão impressa na residência deverão se ca-
dastrar no site da POUPEX, onde o periódico 
continuará sendo veiculado. Na página, tam-
bém é possível se inscrever para obter no-
vidades por e-mail ou celular. Em caso de  
dúvida, ligue para (61) 3314-7520. 

M esmo com os impactos na economia causados pela 
crise sanitária do novo coronavírus, a FHE POUPEX 
tem mantido em andamento a construção de 14 resi-

denciais destinados exclusivamente à Família Militar das Forças 
Armadas. As obras estão situadas em oito cidades e no Distri-
to Federal (DF), atendendo à pesquisa de demanda de moradia  
realizada com o público preferencial.

Dessas, seis estão previstas para serem concluídas em 2021. 
São elas: Flamboyant Residence Prime, em Goiânia (GO); Re-
serva Capital, Grand Quartier e Ilha do Coral, no DF; Portal de 
Petrópolis, em Porto Alegre (RS); e Residencial Araucárias, em 
Santa Maria (RS).

No fim de setembro, terá início a comercialização das unidades 
do Grand Quartier, localizado no Noroeste, o bairro mais novo de 
Brasília (DF). Os 386 cadastrados estão sendo convocados con-
forme a ordem de classificação. Em outubro, serão abertas as 
inscrições do Ilha do Coral, residencial de 4 quartos em obra no 
complexo Península – Lazer & Urbanismo, em Águas Claras (DF).

Confira os detalhes desses e de outros empreendimentos nesta 
edição e prepare-se para a conquista da casa própria!

Cadastre-se para receber notícias



O s militares das Forças Armadas estão conquistando, cada vez mais, a tão  
sonhada casa própria. Mesmo com a pandemia, as simulações de financia-
mento imobiliário da FHE POUPEX cresceram 1.000% no 1º semestre em  

relação ao mesmo período do ano passado. A quantidade de contratações nesses seis 
meses pelo público militar já é 24% superior à de todo o ano de 2017.

O bom resultado acompanha o movimento do mercado: de janeiro a julho, houve alta de 
28,6% no crédito imobiliário em relação ao 1º semestre de 2019, a maior em 10 anos, de 
acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(ABECIP).

Alguns fatores favoreceram o aumento da procura pela compra ou construção da mo-
radia:

 9 Nos últimos 4 anos, as taxas caíram pela metade, acompanhando a queda dos 
juros básicos, que hoje estão no menor patamar da história: 2% ao ano. Na FHE 
POUPEX, é possível financiar um imóvel a partir de 2,6% ao ano + IPCA.

 9 Com o isolamento social forçado, a relação das pessoas com as suas residências foi 
fortalecida, gerando demanda, inclusive, por imóveis maiores e longe dos centros 
urbanos.

 9 A oferta do Crédito Imobiliário Digital da FHE POUPEX, a partir de março, facilitou a 
contratação. Agora, o mutuário solicita e acompanha todo o processo pela internet, 
sem sair de casa. O único momento em que a presença física é necessária é na 
última etapa, na assinatura do contrato. 

Simulações e contratações em: bit.ly/SimuladorCreditoImobiliario
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Busca pelo crédito imobiliário aumentou 1.000% na FHE POUPEX no 1º semestre

CRESCE A DEMANDA  
PELA CASA PRÓPRIA

E não é só o financiamento imobiliário que tem apresentado bons números. 
O Consórcio da FHE POUPEX registrou, em junho, recorde de cotas contem-
pladas: no 1º semestre, foram 2.068. O aumento tem relação direta com a 
medida do Banco Central que isenta, até o fim do ano, a carência de 180 
dias para o resgate do crédito disponível. “Esse crescimento reflete na reali-
zação do sonho da casa própria e de outros projetos dos consorciados, ainda 
que neste momento de crise”, declara a Gerente Executiva de Consórcios da  
FHE POUPEX, Josilma Rodrigues.

Saiba mais em www.fhe.org.br/proposta-adesao-consorcio

Recorde de contemplações no consórcio

     CRÉDITO IMOBILIÁRIO     



      EMPREENDIMENTOS    AGO/SET 2020

MORE EM UM 
APARTAMENTO DE 
4 QUARTOS NO 
DISTRITO FEDERAL
Militares podem se inscrever para o Residencial Ilha do Coral, que oferecerá 
conforto e mais de 40 itens de lazer

D e 1º a 30 de outubro de 2020,  
militares e pensionistas das For-
ças Armadas poderão manifestar 

o interesse em adquirir um dos aparta-
mentos do Residencial Ilha do Coral, em-
preendimento da FHE POUPEX. O edifí-
cio, que está em construção, faz parte da 
3ª etapa do complexo Península – Lazer & 
Urbanismo, situado em Águas Claras (DF). 

A inscrição será feita de forma prática e rá-
pida pela internet, no site www.fhe.org.br.  
A classificação ocorrerá em um sistema 
de pontuação que considerará o saldo 
médio em conta de Poupança POUPEX e 
outros critérios definidos no edital.

O residencial oferecerá apartamentos de 
4 quartos (sendo 1 suíte), com 128 m², 
cada. Já é possível conhecer a unida-
de decorada, instalada no próprio edifí-
cio (Bloco H). As visitas são agendadas 
pelo telefone (61) 3314-7666 ou pelo 
e-mail vendaimoveis@fhe.org.br. Os fu-
turos moradores terão à disposição 
mais de 40 itens de lazer, como pisci-
nas, quadras esportivas, churrasqueiras, 
área gourmet, salões de festas e espa-
ços para serviços, como pet shop, SPA,  
garage band, entre outros.
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Foto: Julio Magalhães

Acima, unidade  
decorada do  
Residencial  
Ilha do Coral



     ATENDIMENTO           EMPREENDIMENTOS   

 9 Inscrições: de 1º a 30 de outubro de 2020

 9 Divulgação preliminar da lista de inscritos: 20 de novembro de 2020

 9 Prazo recursal: de 23 a 27 de novembro de 2020

 9 Divulgação definitiva da lista de classificados: 1º de dezembro de 2020

 9 Previsão de início da comercialização: janeiro de 2021

 9 Previsão de conclusão das obras: setembro de 2021

Ilha do Coral: cronograma de atividades

Outros residenciais em obras
Atualmente, mais 13 empreendimentos estão em construção, sendo 
que cinco deles deverão ser concluídos em 2021. No Distrito Federal, 
além do Ilha do Coral, há o Grand Quartier, cujos classificados serão convocados 
para adquirir as unidades a partir de setembro, com preço inicial em R$ 1,066 milhão; e 
o Reserva Capital, com 100% dos apartamentos vendidos.

Em Porto Alegre (RS), o Portal de Petrópolis, que fica próximo ao Jardim Botânico, está 
com as obras já na fase da instalação de esquadrias e revestimentos. Os 322 interes-
sados em comprar uma das 32 unidades se cadastraram em agosto e serão chamados 
de acordo com ordem de classificação.

Já as inscrições para o Residencial Araucárias, localizado no Centro de Santa Ma-
ria (RS), se encerraram em junho. Ao todo, 290 pessoas manifestaram a intenção de  
adquirir uma das 40 unidades habitacionais, que custará a partir de R$ 473 mil. 
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Conheça os 
empreendimentos,

acesse:
www.fhe.org.br/produtos/ 

empreendimentos/ 



FINANCIE ATÉ 90%  
DO VALOR DO  
IMÓVEL PELO IPCA

A partir de agora, os militares de 
carreira das Forças Armadas 
poderão financiar até 90% do 

valor de imóveis residenciais em contra-
tos atrelados ao IPCA pelo Crédito Imo-
biliário da FHE POUPEX. Normalmente, 
o percentual máximo disponibilizado 
pelas instituições financeiras é de 80%. 
Essa linha oferece a menor taxa de juros 
do mercado: a partir de 2,60% ao ano + 
IPCA. Por meio dela, é possível adquirir 
casas, apartamentos e terrenos.

Outra novidade é a concessão de mais 
de um financiamento para o mesmo CPF, 
desde que o interessado tenha capacida-
de para pagar as prestações e atenda às 
demais condições vigentes.

Além dos juros baixíssimos, o mutuário 
pode incorporar as despesas cartorárias 
e com o Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) na operação. E tem mais 
vantagens: o cliente pode quitar o saldo 
devedor em até 35 anos, desde que a 
soma do prazo e da idade do proponente 
não ultrapasse 80 anos.

Os interessados podem fazer a simulação 
e a contratação pelo www.poupex.com.br. 
Em caso de dúvidas, ligue para 0800 061 
3040 ou procure o Ponto de Atendimento 
mais próximo. 

 9 3 opções de contrato, à escolha do 
cliente: IPCA, TR ou juros prefixados

 9 Financiamento de até 90% do valor 
do imóvel

 9 Juros a partir de 2,60% ao ano + IPCA

 9 Possibilidade de incorporar o ITBI e 
as despesas cartorárias ao valor do 
financiamento

 9 Até 35 anos para pagar

Diferenciais da FHE POUPEX

      CRÉDITO IMOBILIÁRIO    AGO/SET 2020

Novidade agradou aos mutuários; modalidade representa 69% dos contratos
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O s contratos da modalidade Crédito com 
Garantia de Imóvel da POUPEX estão 
com taxas de juros menores desde 1º de 

setembro. A redução beneficia, especificamente, 
os mutuários que pagam as parcelas por consig-
nação e possuem Poupança POUPEX Salário.

Para esse público, nos contratos indexados ao 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), os juros passaram de 9,9% para 7,2% ao 
ano. Já nos atrelados à Taxa Referencial (TR), de 
13,9% para 8,4% a.a. Nos prefixados, de 15,9% 
para 9,6% a.a.

Na POUPEX, há ainda outra vantagem exclusi-
va. É o Garante30: nos contratos novos, seja 
qual for a forma de correção definida, o cliente 
poderá, em até 30 meses, fazer a alteração para 
outro índice disponível, considerando as condi-
ções vigentes no momento da mudança. 

POUPEX REDUZ JUROS 
DO CRÉDITO COM 
GARANTIA DE IMÓVEL
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   CRÉDITO   

IOF zero atrai clientes do Crédito Simples
A isenção do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF), vigente até 2 de outu-
bro, tem beneficiado quem precisa con-
tratar ou renovar o Crédito Simples da 
FHE POUPEX. Em comparação com o  
2º semestre do ano passado, as renova-
ções tiveram um aumento de quase 10%.

“Diante de um cenário de incertezas pro-
vocado pela pandemia do novo coronaví-
rus, a medida autorizada pelo governo fe-
deral interferiu diretamente na busca pelo 
produto, que costuma ser atrativo em fun-

ção dos baixos juros oferecidos”, destaca 
o Diretor de Produtos, General de Divisão 
Luiz Arnaldo Barreto Araujo. A taxa é a 
partir de 1,19% ao mês, conforme o prazo 
de pagamento.

Militares, pensionistas e servidores ci-
vis das Forças Armadas também podem 
aproveitar a atual promoção do Crédi-
to Simples, que permite a renovação do 
contrato antecipadamente, com apenas  
1 parcela consignada paga. 

Para fazer a simulação e a contratação, acesse: bit.ly/SimuladorCreditoImobiliario.



CLIENTES SÃO 
PREMIADOS 

C onfiar na proteção dos seguros da FHE POUPEX é duplamente vantajoso para 
o bolso. Primeiro, porque as apólices oferecem amplas coberturas por um 
custo abaixo do mercado. Segundo, pelo fato de promoverem sorteios de prê-

mios entre os clientes. Conheça os 5 segurados contemplados neste ano. O próximo 
ganhador pode ser você!

Seguros Auto, Residência e FAM Família promovem sorteios

      SEGUROS    AGO/SET 2020

Para conhecer as principais 

coberturas, os itens opcionais e 

os diferenciais de cada apólice, 

acesse:  

www.fhe.org.br/produtos/seguros.

FAM Família
O Aspirante a Oficial do Exército Ronaldo Héverthon Sampaio da Costa, lotado no 
Comando de Fronteira Juruá / 61º Batalhão de Infantaria de Selva, em Cruzeiro do Sul 
(AC), foi sorteado em maio e ganhou R$ 25 mil, oferecido pela MAPFRE, que garante a 
apólice do seguro de vida da FHE. Em julho, foi a vez do 3º Sargento do Exército Daniel 
de Souza Teixeira, do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, em Pindamonhangaba 
(SP). Mensalmente, todos os participantes do FAM Família concorrem a 4 sorteios de 
R$ 25 mil, cada.

Seguro Residência
O Coronel R1 José Carlos Villela da Costa, que possui o Seguro Residência, ganhou um 
carro zero-quilômetro em sorteio nacional realizado pela MAPFRE. “Foi uma alegria e 
uma surpresa ao mesmo tempo, pois eu realmente não imaginei que tivesse essa sorte. 
É, sem dúvida, o bem material de maior valor que já ganhei em uma ação promocional 
como essa”, comemora o militar, cliente da FHE POUPEX há mais de 30 anos.

Seguro Auto
Beatriz de Jesus Afonso da Silva, cliente do Seguro Auto da FHE POUPEX, teve sua 
apólice renovada gratuitamente pelos próximos 2 anos. Ela foi a vencedora de uma 
promoção feita em parceria com a corretora PROSEG e a Liberty Seguros. “Estou muito 
feliz com esse prêmio, pois ele significará uma economia de mais de R$ 3 mil no meu 
orçamento”, conta Beatriz, que reside em Curitiba (PR).

Já Vanessa Silveira, esposa do Suboficial da Marinha  
Fabiano Castilho, recebeu 1.500 pontos Dotz após vencer 
um desafio do aplicativo Z-Driver, da seguradora Zurich, que 
avalia o desempenho do motorista na direção. A cada mês, 
os clientes concorrem a premiações em 6 categorias e ao 
sorteio de R$ 10 mil em Dotz. Dependendo da pontuação, po-
dem receber até 25% de desconto na renovação da apólice. 
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