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MAIS UMA ALTERNATIVA PARA
FINANCIAR A MORADIA

O

s nossos clientes contam, agora, com mais uma opção
de correção do saldo devedor do Crédito Imobiliário:
poupança + juros. Ela combina uma taxa fixa com uma
variável (Selic). Na FHE POUPEX, as taxas nominais dessa modalidade começam em 3,20% ao ano, conforme o perfil do mutuário
e as condições do contrato.
Essa alternativa é indicada para quem deseja maior previsibilidade, se comparada à indexação pelo IPCA (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo), mas necessita de uma prestação
inicial menor do que a tradicional linha atrelada à TR (Taxa Referencial).
Independentemente da linha escolhida, para proporcionar mais
comodidade e segurança, oferecemos ao mutuário a possibilidade de alterar, em até 30 meses (Garante30), contados da data
de assinatura do contrato, o índice de correção do saldo devedor pactuado.
Acesse o site www.poupex.com.br e escolha a opção mais adequada para realizar o sonho da casa própria. Faça agora mesmo
uma simulação do Crédito Imobiliário FHE POUPEX.
#FHEPOUPEX40anos

Participe da Pesquisa de
Aquisição de Moradia

/PoupexOficial
@poupex_oficial
/poupexoficial
/FHEePOUPEX

ADQUIRA UM IMÓVEL
DA FHE POUPEX

Está disponível para os militares do Exército até 31 de julho de 2021 a Pesquisa de
Aquisição de Moradia, realizada pela FHE
POUPEX em parceria com o DGP e o apoio do
CComSEx. O objetivo é identificar as cidades
de maior interesse pelo público-alvo para compra de imóvel e a tipologia do apartamento, de
modo a subsidiar as decisões no tocante à aquisição de terrenos e ao desenvolvimento de projetos. Para respondê-la, acesse: www.eb.mil.br
ou www.dgp.eb.mil.br.

Acima, unidade
decorada do
Residencial
General Clovis
Jacy Burmann

Inscrições para residenciais em construção no DF são feitas pela internet

O

s militares e pensionistas que desejam morar na capital federal têm à disposição
3 empreendimentos da FHE POUPEX para realizar o sonho da casa própria. Os
residenciais, que estão em obras, oferecem opções de 2 ou 3 quartos; boa localização; ótimo acabamento; ampla área de lazer; e até 2 vagas de garagem por unidade.
“Os preços abaixo do mercado e as condições de financiamento são imbatíveis para a
Família Militar”, destaca o Diretor de Habitação, General Luiz Felipe Linhares Gomes.
Confira abaixo os empreendimentos por região e o período de inscrição.

Residencial General Clovis Jacy Burmann
Local: Setor Noroeste, SQNW 103
Inscrições: de 1º/6 a 1º/7/2021

Previsão de conclusão
da obra: março de 2022

Com plantas de 85 m² (2 quartos) e 122 m² (3 quartos), oferecerá salão de festas, churrasqueira, piscina, espaço fitness, bicicletário e pontos de recarga de veículos elétricos. A
unidade decorada está disponível para visitação, diariamente, no estande da Construtora
PaulOOctavio, no Noroeste.

Residencial Ilha da Trindade
Local: Águas Claras, na Praça das Garças
Inscrições: de 2/7 a 2/8/2021

Previsão de conclusão
da obra: abril de 2022

Situado no complexo Península – Lazer & Urbanismo, terá apartamentos de 3 quartos
(103 m²). A área de lazer e serviços contempla mais de 40 opções. Ao redor do condomínio, há estabelecimentos comerciais e de entretenimento.

Residencial Bela Vista
Local: Samambaia, Quadra 202, Conj. 2, Lote 10
Inscrições: de 1º/10 a 3/11/2021

Previsão de conclusão
da obra: julho de 2022

As unidades possuem 3 quartos (68 m²) e 1 vaga de garagem. Os proprietários desfrutarão
de piscina, hidromassagem, área fitness, espaços gourmet e zen, salões de festas e de
jogos, brinquedoteca e playground. Fica perto do metrô e de área comercial.

As inscrições para os empreendimentos devem ser feitas no site www.poupex.com.br.
A classificação ocorre em um sistema de pontuação que considera o saldo em conta de
Poupança POUPEX. Quanto maior o saldo, melhor a posição no ranking. Ser associado
ao Fundo de Apoio à Moradia (FAM) ou ao FAM Família também está entre os critérios
de pontuação definidos no edital. #ficaadica
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UMA FACILIDADE A
MAIS PARA FINANCIAR
A CASA PRÓPRIA
Nova possibilidade de correção do saldo devedor está atrelada ao índice
da poupança

A

FHE POUPEX passou a oferecer, em maio, mais uma opção de correção do
saldo devedor do Crédito Imobiliário: poupança + juros. A novidade atenderá clientes que buscam uma parcela inicial menor do que a oferecida pela
Taxa Referencial (TR) e com um pouco mais de previsibilidade que a do IPCA, o
índice oficial da inflação. Por isso, é considerada uma linha intermediária e que proporciona segurança.
“Ao oferecer mais uma alternativa, a FHE POUPEX será uma das poucas instituições
do mercado que disponibilizam quatro opções de indexador, possibilitando ao cliente
escolher a alternativa mais adequada à própria realidade”, afirma o Diretor de Crédito
Imobiliário, Ricardo Viana.
Como funciona – As taxas nominais partem de 3,20% ao ano somadas à remuneração da poupança, ou seja, 70% da taxa
Selic, quando essa for igual ou menor a
8,5% ao ano, ou 0,5% ao mês, quando a
Selic superar 8,5% ao ano. Destina-se à
compra de imóveis residenciais e comer-

FHE POUPEX

Taxa de juros
(a partir de)

Aquisição
de imóvel
(até Capitão/
Capitão-Tenente)

3,2% a.a.+
poupança

Aquisição
de imóvel
(qualquer posto
ou graduação)

3,5% a.a.+
poupança

Terreno
(qualquer posto
ou graduação)

4,6% a.a.+
poupança

9

IPCA + juros: opção atrelada à inflação, com a menor taxa praticada pela FHE
POUPEX, a partir de 3,3% a.a. A prestação inicial é menor, o que significa
que, com a mesma parcela, o cliente obtém um volume maior de recursos, se
comparado às demais alternativas, e pode adquirir um imóvel de maior valor.
Por ser indexada à inflação, apresenta um risco mais alto do que as demais.

9

TR + juros: é a mais tradicional, com alta previsibilidade e juros a partir de 6,6%
a.a. para compra ou construção da moradia. É ideal para os clientes que preferem
a opção mais clássica de financiamento.

9

Prefixado: alternativa mais conservadora, com juros definidos do início ao fim
do contrato, a partir de 7,5% ao ano para aquisição ou construção de imóvel
residencial. Considerando um contrato adimplente, é possível estimar com alta
precisão os valores da primeira até a última parcela.

9

Benefício exclusivo: Garante30. Os mutuários da FHE POUPEX podem
solicitar a alteração do índice de correção do saldo devedor pactuado (IPCA +
juros, TR + juros, poupança + juros ou prefixado) em até 30 meses, contados
da data de assinatura do contrato.

ciais, novos ou usados, e terreno. Os mutuários poderão financiar até 90% do valor
do imóvel pelo Sistema de Amortização
Constante (SAC) e 80% pela Tabela Price,
e pagar o crédito em até 35 anos (SAC) ou
até 30 anos (PRICE).

Prazo máximo

% de
financiamento

35 anos
(SAC)

90%
(SAC)

30 anos
(PRICE)

80%
(PRICE)
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Outras opções de indexadores do Crédito Imobiliário FHE POUPEX

Comprometimento
da renda

30%
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CRÉDITO
PLANO
ODONTOLÓGICO
IMOBILIÁRIO

SEGUROS

SEGURO DE VIDA
FAM FAMÍLIA PREMIA
MILITARES
Clientes sorteados receberam R$ 25 mil, cada

O

ito segurados do FAM Família foram contemplados em sorteios mensais realizados este ano. Os ganhadores são seis militares, uma pensionista e um filho
de militar das Forças Armadas, que receberam R$ 25 mil, cada. Os prêmios são
oferecidos pela MAPFRE, que garante a apólice do seguro de vida da FHE POUPEX.

SAÚDE BUCAL
COM ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO
Plano Odontológico da FHE POUPEX é destaque no mercado

A

Odontoprev/Bradesco Dental, operadora do Plano Odontológico da
FHE POUPEX, foi novamente reconhecida no Programa de Qualificação da
Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS). Pelo 11º ano consecutivo, a instituição recebeu nota máxima no quesito Qualidade e Atenção à Saúde.
O reconhecimento veio em boa hora:
recentemente, o Plano Odontológico da
FHE POUPEX passou a oferecer o serviço
Dentista On-Line, com orientação odontológica a distância, disponibilizado pelo site
www.bradescoseguros.com.br/dental.
O atendimento está disponível pela internet,
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

O Plano Odontológico da FHE POUPEX
tem cobertura em todo o país, com mais
de 31 mil profissionais credenciados para
consultas, urgências 24 horas, raios X,
cirurgias, odontopediatria, prótese e ortodontia. Os interessados podem escolher o pacote que melhor atenda às suas
necessidades, com mensalidades a partir de
R$ 16,77 por pessoa. A contratação é simples e 100% on-line.

“A ferramenta tem auxiliado nossos beneficiários a esclarecer dúvidas e a receber
orientações sem sair de casa, diminuindo,
assim, o fluxo de pessoas em unidades
de saúde, principalmente neste momento
de pandemia”, relata o Gerente Executivo
de Produtos em exercício da FHE POUPEX,
Laszlo Pavetits. “Mais de 5 mil clientes já
usufruíram dessa comodidade”, acrescenta.
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"Entre as diversas coberturas do FAM Família, algumas são exclusivas, como morte
por arma de fogo e assistência psicológica em caso de falecimento do titular", informa a Gerente Executiva de Seguros, Margareth Margato. O capital segurado é de até
R$ 1 milhão, com a possibilidade de alterar esse valor a qualquer momento, conforme
as condições estabelecidas na apólice. Mensalmente, os clientes concorrem a 4 sorteios de R$ 25 mil, cada."
Em 2020, a cobertura da apólice foi ampliada, abrangendo os casos de falecimento
pelo novo coronavírus. A medida, em caráter extraordinário, por tempo indeterminado e
sem custo adicional para os participantes, se aplica aos contratos vigentes e às novas
contratações. Como regra do mercado, as epidemias e pandemias oficialmente declaradas não são contempladas pelos seguros.

Reajuste no seguro de vida do FAM
Em julho, o valor mensal pago pelo seguro de vida do
Fundo de Apoio à Moradia (FAM) será reajustado em
10%. A correção, prevista anualmente no contrato,
não ocorre desde 2018, em virtude das negociações
entre a FHE POUPEX e a MAPFRE, seguradora líder
da apólice. Desta vez, porém, devido ao aumento de
sinistros (mortes de segurados) em 2020 e 2021, em
decorrência da covid-19, o reajuste se fez necessário,
a fim de preservar o equilíbrio financeiro da apólice.
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Leitos de hospital
recém-construído
no DF são
destinados a
pacientes
com covid-19

FHE POUPEX CONTRIBUI
PARA CONSTRUÇÃO
DE HOSPITAL NO DF

C

onsciente do difícil momento que o mundo enfrenta, decorrente da pandemia
da covid-19, e coerente com suas ações no campo da responsabilidade social,
a FHE POUPEX doou recursos para a construção de um hospital modular em
Samambaia (DF), unindo-se a um grupo de empresas do ramo imobiliário e ao Instituto
BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental.
A unidade, inaugurada em maio, é uma extensão do Hospital Regional de Samambaia e
conta com 102 leitos (98 de enfermaria e quatro de isolamento), tornando-se, neste momento, mais um local para o tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

Sustentabilidade é premissa
da FHE POUPEX
Em junho, foram comemorados o Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6) e os 11 anos
da Sede da FHE POUPEX (8/6), situada no
Setor Militar Urbano, em Brasília (DF). As
duas datas se combinam quando o assunto é sustentabilidade, visto que o edifício foi
construído de forma a preservar a natureza
e racionalizar o uso de recursos.
Inaugurada em 2010, a Sede contempla diversas características de sustentabilidade
ambiental, entre elas, o máximo aproveitamento da luz e da ventilação naturais; a
captação de luz solar para transformação
em energia elétrica; e o uso de lâmpadas
LED, de baixo consumo. A reciclagem de
materiais também faz parte da rotina do
edifício, que fornece grande quantidade de
papel, plástico, metal e vidro a cooperativas
especializadas.
“Estamos sempre buscando promover
ações de desenvolvimento econômico sustentável, para que a atual e as próximas

gerações tenham qualidade de vida e
aproveitem as belezas do nosso planeta”,
afirma Ricardo Viana, Diretor de Crédito Imobiliário e responsável pela Política
de Responsabilidade Socioambiental da
FHE POUPEX.
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Usina fotovoltaica
instalada na
cobertura da Sede
da FHE POUPEX

