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C

om a finalidade de oferecer as melhores condições
do mercado para a compra da casa própria, a FHE
POUPEX implementou, em dezembro, novidades no
crédito imobiliário, especialmente para militares de carreira das
Forças Armadas e respectivos pensionistas. Além de reduzir os
juros para contratos atrelados à Taxa Referencial (TR), foi criado
um limite de inflação para os financiamentos indexados ao Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 6,5% ao
ano. Dessa forma, o mutuário se sente mais seguro e tranquilo,
sem receio de descontroles inflacionários ao longo do tempo.
Outras inovações são o aumento do valor do imóvel a ser financiado, que pode chegar a R$ 10 milhões, e a redução do custo
do seguro habitacional, que está mais em conta para pessoas
acima de 40 anos de idade.
Estamos atentos às necessidades do nosso público preferencial para que todos os militares da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica tenham acesso ao que há de mais vantajoso no
mercado. Nossas taxas e condições estão imbatíveis. Acesse
www.poupex.com.br, faça uma simulação e confira.
Aproveito para desejar a todos BOAS-FESTAS e um 2021
com muita saúde!

Cadastre-se para receber
o Conquista

/poupexoficial
/FHEePOUPEX

O informativo Conquista está com a tiragem
reduzida. Os interessados em continuar recebendo a versão impressa na residência deverão se cadastrar no site da POUPEX, onde a
publicação permanecerá sendo veiculada.
Na página, também é possível se inscrever
para saber das novidades por e-mail ou
celular. Em caso de dúvida, ligue para
(61) 3314-7520.

NA PRÓXIMA
EDIÇÃO,
FIQUE LIGADO NAS

NOVIDADES
PARA

2021

RESIDENCIAIS
DE VENTO EM POPA

Unidade
decorada do
Flamboyant
Residence Prime
Foto: Fernanda Drumond

Em 2020, diversos empreendimentos da FHE POUPEX avançaram nas obras e no
processo de comercialização das unidades

O

ano de 2020 foi especial para a
FHE POUPEX no lançamento
de empreendimentos residenciais destinados com exclusividade ao
público militar das Forças Armadas.
A Instituição comercializou dezenas de
apartamentos, inaugurou unidades decoradas, abriu novos processos de inscrição
e manteve o cronograma de obras em dia.

dencial Portal de Petrópolis, em Porto
Alegre (RS); e do Residencial Araucárias,
em Santa Maria (RS). Foi iniciada ainda
a venda de apartamentos no Residencial
Grand Quartier, em construção no Noroeste, em Brasília (DF); e do Flamboyant
Residence Prime. As unidades disponíveis
estão sendo comercializadas com preços
abaixo do mercado e condições especiais de financiamento.

No decorrer do ano, 15 empreendimentos
estiveram em construção em 9 localidades: Brasília (DF), Campo Grande (MS),
Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa
(PB), Juiz de Fora (MG), Porto Alegre (RS),
Rio de Janeiro (RJ) e Santa Maria (RS).
Para dar agilidade e precisão na coordenação dos trabalhos, foram utilizados drones, que permitem verificar, em detalhes,
todos os pontos dos canteiros de obras.

Os empreendimentos Residencial General
Clovis Jacy Burmann e Ilha do Coral, na
capital federal, e Flamboyant Residence
Prime ganharam modelos decorados com
visitas agendadas, a fim de proporcionar
um atendimento personalizado e seguro
ao cliente.
Ao longo de 2020, quem financiou imóveis
novos de propriedade da FHE ou os anunciados no site institucional ganhou apólice do Seguro Residência para a proteção
do bem. Diversas promoções ofereceram
imóveis com até 40% de desconto.

A FHE POUPEX abriu inscrição para
as unidades do Flamboyant Residence
Prime, em Goiânia (GO); do Residencial
IIha do Coral, em Brasília (DF); do Resi-
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DEZEMBRO 2020

CRÉDITO
ATENDIMENTO
IMOBILIÁRIO

CRÉDITO IMOBILIÁRIO DA
FHE POUPEX OFERECE
A MENOR TAXA DO PAÍS

Seguro habitacional *

Público militar das Forças Armadas tem acesso a juros baixos e a novos
benefícios exclusivos

Idade limite do mutuário

Houve redução do custo com o seguro habitacional em comparação com o mercado
para mutuários com mais de 40 anos de idade. Normalmente, conforme o avançar da
faixa etária, o custo com esse seguro aumenta.
E ainda: o processo de aprovação da declaração pessoal da saúde ficou mais ágil.

A idade limite para financiamento foi estendida para 85 anos (considerando a soma
prazo do financiamento + idade do proponente), com idade de entrada de até 70 anos.
Para pesoas com idade superior, permanece o teto de 80 anos. Essa vantagem é
exclusiva da FHE POUPEX.

O

que já era bom ficou ainda melhor! Em dezembro, a FHE POUPEX reduziu mais
as taxas de juros do crédito imobiliário e passou a oferecer novos benefícios,
facilitando ainda mais o acesso à casa própria para militares e pensionistas da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Confira as novidades abaixo!

Exemplos

Redução de juros

Mutuário A

Nas linhas para aquisição de imóvel, militares de carreira terão acesso a taxas menores nos
contratos atrelados à TR: a partir de 6,6% ao ano (+ TR). Nos financiamentos indexados ao
IPCA, a taxa inicial é 2,6% a.a. (+ IPCA), conforme o/a posto/graduação e o valor do imóvel.

Idade: 70 anos
Prazo máximo de financiamento: 15 anos (15 + 70 = 85 anos)
Mutuário B

Para o público civil, os juros foram reduzidos nas modalidades de compra e construção
da casa própria para a partir de 3,3% ao ano (+ IPCA) e 7,6% a.a. (+ TR).

Idade: 71 anos
Prazo máximo de financiamento: 9 anos (9 + 71 = 80 anos)

Teto IPCA
É possível contratar o Crédito Imobiliário da FHE POUPEX em um dos Pontos de Atendimento da Instituição ou pela internet: www.poupex.com.br. É fácil e prático: basta
fazer uma simulação pelo site e remeter virtualmente os documentos solicitados.

Os contratos atrelados ao IPCA agora contam com uma garantia exclusiva da FHE
POUPEX: limite de 6,5% ao ano para a inflação. O teto protege tanto os mutuários
novos, quanto os atuais de eventuais descontroles inflacionários.

Financiamento de até 90% do valor do imóvel

Simulação

Tanto nos contratos atrelados à TR, quanto nos indexados ao IPCA, os mutuários podem financiar até 90% do valor do imóvel nas linhas de compra, construção ou terreno, desde que sejam consignantes e detentores de Poupança POUPEX Salário ativa.

Proponente: Capitão do Exército
Idade: 35 anos
Valor do imóvel: R$ 450 mil
Valor a financiar: R$ 405 mil (90%)

Aumento do valor máximo do imóvel a ser financiado

Valor de entrada (recursos próprios ou FGTS**): R$ 45 mil (10%)

Agora, os valores dos imóveis financiados podem chegar a R$ 10 milhões,
em qualquer localidade do país.

Prazo do pagamento: 360 meses
Parcela mensal:
9
9
9

pelo IPCA: R$ 2.345,37 (2,6% ao ano + IPCA)
pela TR: R$ 3.796,62 (7,6% ao ano + TR)
com juros prefixados: R$ 4.370,37 (8,8% ao ano)

* O seguro habitacional está previsto no
contrato do crédito imobiliário.

** Se o militar compuser renda com o cônjuge
(elegível) no financiamento, o FGTS poderá
ser usado na operação de crédito.

Pexia, atendente
virtual da FHE POUPEX
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Aponte a câmera do
seu celular para fazer
uma simulação.
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CONSÓRCIO

CRÉDITO PESSOAL

MAIS DE 30.000 COTAS
SÃO CONTEMPLADAS

O

Consórcio da FHE POUPEX atingiu, em novembro, a marca de
30.314 cotas contempladas, considerando todos os segmentos: imóveis,
carros, motos e serviços. “Esse resultado
foi alcançado mais rapidamente em função
do aumento do número de contemplações
em 2020, sendo 8,2% a mais do que no
ano anterior, recorde desde a criação do
produto, em 2001”, explica a Gerente Executiva de Consórcios, Josilma Rodrigues.
Um dos fatores que contribuiu para esse
crescimento foi a decisão do Banco Central de permitir aos consorciados contemplados com cotas quitadas retirarem, em
espécie, os valores das cartas de crédito
para destinação livre. Essa medida, tomada em caráter de excepcionalidade devido
à pandemia, eliminou a tradicional carência de 180 dias para a obtenção dos recur-

sos dessa forma. “A partir das quitações
antecipadas, ocorreu uma elevação no
saldo financeiro dos grupos, possibilitando um maior número de contemplações
no período”, acrescenta Josilma.
Diversos consorciados da FHE POUPEX
foram beneficiados, entre eles, o 2º Sargento do Exército Robson Bittencourt
Dolinski, que adquiriu um imóvel após
ser contemplado em três cotas em junho.
“Com a pandemia, a minha casa ficou pequena para abrigar toda a família, e essa
foi a oportunidade para proporcionar mais
conforto e bem-estar a todos”, relata o militar. “Eu devo muito à FHE POUPEX, pois
saí de um imóvel de 75 metros quadrados
para um de 242 m², graças ao baixo custo e às demais vantagens oferecidas pelo
produto”, relatou o Sgt Dolinski, que reside em Pelotas (RS).

Consorciados obtêm escrituras digitais
Este ano, os consorciados da FHE POUPEX contemplados no segmento de imóveis
passaram a contar com a possibilidade de efetuar a assinatura digital da escritura de
compra e venda, por meio da internet, em algumas localidades, como Rio de Janeiro
(RJ) e São Paulo (SP). Os interessados em usufruir dessa comodidade devem confirmar
se o cartório de notas de sua região está habilitado nesse sentido.
Um dos objetivos da melhoria é agilizar o atendimento no momento da compra do
bem. “A intenção é otimizar o processo para o beneficiário contemplado, oferecendo
mais segurança em tempos de pandemia”, explica Raquel Lima de Araujo, Gerente
da Divisão Administrativa da Gerência de Consórcios. Tal medida faculta a conciliação
das datas entre as partes envolvidas, uma vez que é realizada a leitura da escritura por
videoconferência e, estando todos de acordo, o oficial finaliza a lavratura.

JUROS
MAIS BAIXOS
NO CRÉDITO
SIMPLES
Taxas a partir de 0,99% ao mês

Q

uem precisa do Crédito Simples da FHE POUPEX tem se beneficiado com a
diminuição das taxas, que estão a partir de 0,99% ao mês para participantes
do Fundo de Apoio à Moradia (FAM) ou do FAM Família, a depender do prazo
de pagamento.
“A nossa intenção é sempre oferecer as melhores condições para o público-alvo dessa
linha de crédito, voltada para a obtenção de recursos emergenciais”, afirma o Diretor de
Produtos da FHE POUPEX, General Luiz Arnaldo Barreto Araújo.
O Crédito Simples é destinado a militares e pensionistas das Forças Armadas; servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica; servidores públicos federais (SIAPE);
e demais conveniados.
A simulação e a adesão podem ser feitas pela internet de maneira prática e segura.
Funciona assim: por meio do site www.poupex.com.br, o interessado preencherá um
formulário digital, no qual serão inseridos dados pessoais e anexados documentos e
uma selfie. Em caso de dúvida, escreva para atendimento@poupex.com.br ou ligue para
0800 061 3040.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Academia Militar das

Agulhas Negras
(AMAN)

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
(CIAGA)

MILITARES SÃO
PREMIADOS EM
RECONHECIMENTO
AO MÉRITO

Alunos de escolas das Forças Armadas recebem recursos em Poupança POUPEX

A

nualmente, a FHE POUPEX premia os alunos mais bem classificados em cursos de Formação, Aperfeiçoamento e de Altos Estudos Militares das Forças
Armadas e nos Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPORs). No
total, 181 militares foram agraciados em 2020 com cadernetas de Poupança POUPEX,
somando aproximadamente R$ 400 mil em recursos concedidos. A iniciativa visa incentivar o estudo e a busca pela excelência, com militares mais bem preparados para
o exercício da profissão.
Entre as 41 instituições de ensino cujos alunos foram contemplados, estão: Academia
Militar das Agulhas Negras (AMAN); Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
(ECEME); Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército (EsAO); Escola de Saúde
do Exército (EsSEx); Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx); Escola de Sargentos das Armas (ESA); Escola Naval (EN); Escola de Guerra Naval (EGN);
Academia da Força Aérea (AFA); Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR); e o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
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utica

Centro de Instrução e Adaptação da Aeroná
(CIAAR)

Entrega de premiação a
alguns dos destaques
das escolas de formação
das Forças Armadas.

