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CASA PRÓPRIA  
PARA MILITARES 

A tualmente, a FHE POUPEX está com o maior número de 
obras de residenciais em andamento nos seus 40 anos de 
história. Todos os 9 empreendimentos a serem entregues 

neste ano estão situados em localidades de maior demanda por 
parte do público militar, conforme pesquisa realizada em parceria 
com o Exército Brasileiro. 

Os projetos visam atender às necessidades dos beneficiários 
principais da FHE POUPEX, que têm a oportunidade de adquirir 
imóveis com alta qualidade construtiva e ótima localização, a 
preços e condições especiais de financiamento. 

Para comprar uma das unidades, é preciso se inscrever conforme 
as regras estabelecidas nos editais. Com vistas a proporcionar a um 
maior número de beneficiários a possibilidade de adquirir a casa pró-
pria, a Instituição aprimorou os critérios de aquisição, priorizando os 
beneficiários que não tenham comprado imóvel em empreendimentos 
da FHE POUPEX nos últimos 3 anos.

Dessa forma, sempre com transparência e ética, manteve-se o 
compromisso de oferecer as melhores condições, a fim de cum-
prir a finalidade social de facilitar o acesso à casa própria aos 
militares das Forças Armadas. 

A tradicional campanha que homenageia o Dia do Soldado,  
comemorado em 25 de agosto, recebe mais uma vez o apoio 
da FHE POUPEX. A data faz referência ao nascimento do  
Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono 
do Exército Brasileiro, e destaca a importância do militar para a 
sociedade e a soberania nacional. As peças de divulgação in-
cluem banners, cartazes, outdoors e anúncios em revistas, TV, 
rádio e mídias sociais. 

Junto do Exército para celebrar o 
Dia do Soldado



- 3 -

A ntes de solicitar o Crédito Imobiliário, é preciso se organizar.  Na FHE POUPEX, 
o militar pode financiar até 90% do valor do imóvel e conta com vantagens  
exclusivas. Confira, abaixo, como contratar o produto. 

    POUPANÇA   

CONHEÇA AS ETAPAS 
PARA CONTRATAR O 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Cadastro da operação
 9 Acesse o app POUPEX ou o Internet Banking (digital.poupex.com.br), ou 

procure o Ponto de Atendimento mais próximo. Faça a simulação e apresente 
os dados e documentos solicitados.

 9 Prazo do cliente: até 5 dias úteis. 

Documentação 
Após a aprovação das condições simuladas:

 9 As tarifas da operação estarão disponíveis para pagamento. 
 9 Dados complementares deverão ser informados. 
 9 Documentos das partes envolvidas deverão ser enviados para análise. 
 9 Prazo do cliente: até 20 dias úteis.

Análise documental
 9 Análise da documentação enviada. 
 9 Avaliação do imóvel. 
 9 Análise da capacidade de pagamento do(s) proponente(s). 
 9 Prazo estimado na FHE POUPEX: 13 dias úteis. 

Contratação
 9 Validação da minuta contratual. 
 9 Assinatura do contrato de forma eletrônica ou no Ponto de Atendimento com 

a presença dos envolvidos na operação para orientação acerca do registro do 
documento no cartório competente. 

 9 Prazo do cliente: até 2 dias úteis. 
 9 Prazo estimado na FHE POUPEX: 13 dias úteis.

Liberação dos recursos
 9 Basta entregar uma via original do contrato registrado e da  ficha de matrícula 

para a FHE POUPEX efetuar o crédito na conta do vendedor. 
 9 Se você optar pela assinatura eletrônica, é só aguardar. 
 9 Prazo legal do cartório: 30 dias corridos. 
 9 Prazo estimado na FHE POUPEX: 7 dias úteis. 

    CRÉDITO IMOBILIÁRIO    

https://digital.poupex.com.br/#/


MUITAS 
OPORTUNIDADES  
PARA REALIZAR O SONHO 
DA CASA PRÓPRIA
Confira os residenciais da FHE POUPEX recém-entregues, em obras e em 
comercialização 

E ste ano ficará marcado na histó-
ria da FHE POUPEX pelo número 
de empreendimentos habitacio-

nais construídos prioritariamente para os 
integrantes das Forças Armadas. No 1º 
semestre, foram entregues dois residen-
ciais, ambos em Brasília (DF), cidade pre-
ferencial do público militar. Até dezembro, 
mais sete edifícios serão concluídos em 
quatro cidades: Rio de Janeiro (RJ), Porto 
Alegre (RS), Santa Maria (RS), além da ca-
pital federal. Outros quatro prédios serão 
finalizados até 2027. 

Os edifícios são projetados e erguidos 
em parceria com construtoras, com alto 
padrão de acabamento. As unidades são 
comercializadas para beneficiários, com 
prioridade para o público militar, median-
te inscrição, a preços abaixo dos pratica-
dos no mercado.

Os empreendimentos estão localizados 
em cidades indicadas em pesquisas pro-
movidas pela FHE POUPEX. O último le-
vantamento ocorreu no ano passado, com 
a participação de 13,4 mil militares.

Brasília (DF) 

 9 General Clovis Jacy Burmann:  Noroeste, 2 e 3 quartos (1 ou 2 suítes),   
84 m² a 122 m². 

 9 Grand Quartier: Noroeste, 3 e 4 quartos (1 suíte), 117 m² e 143 m².

Porto Alegre (RS)  

 9 Portal de Petrópolis: Petrópolis, 3 quartos (1 suíte), 103 m².  
Entrega prevista para 2022.  

Rio de Janeiro (RJ)  

 9 Bosque da Freguesia: 2 quartos (1 suíte), 67 m² a 81 m².  
Entrega prevista para 2022. 

Conheça, a seguir, os residenciais entregues neste ano e os que estão em obras,  
por localidade. 

Residenciais entregues recentemente

Residenciais em comercialização

      EMPREENDIMENTOS    JUL. / AGO.  2022
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Unidade decorada  
do Residencial  
Reserva Alvorada.  
Noroeste, Brasília (DF)

Foto: Julio Magalhães



     ATENDIMENTO        EMPREENDIMENTOS  
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Obras em andamento
Brasília (DF) 

 9 Bela Vista: Samambaia, 3 quartos  
(1 suíte), 68 m².  
Entrega prevista para 2022.  

 9 Ilha da Trindade (Torre I do 
Península - Lazer & Urbanismo): 
Águas Claras, 3 quartos  
(1 suíte), 103 m².  
Entrega prevista para 2022. 

 9 Ilha das Andorinhas (Torre J do 
Península - Lazer & Urbanismo): 
Águas Claras, 4 quartos  
(2 suítes), 158 m².  
Entrega prevista para 2022.  

 9 Reserva Alvorada: Noroeste,  
3 quartos (1 suíte), 109 m² a 121 m².  
Entrega prevista para 2022.  

Campo Grande (MS)  

 9 Campo dos Ipês: Monte Castelo,  
2 quartos (1 suíte), 60 m² a 65 m².  
Entrega prevista para 2025.

Fortaleza (CE)  

 9 Brisas do Parque: Guararapes,  
3 quartos (3 suítes), 127 m².  
Entrega prevista para 2027.  

João Pessoa (PB)  

 9 Torre do Sol: Tambauzinho,  
3 quartos (1 a 3 suítes),  
102 m² a 235 m².  
Entrega prevista para 2026.  

Juiz de Fora (MG)  

 9 Monte Verde: Estrela Sul, 2 e 3 quartos 
(1 suíte), 81 m² a 99 m².  
Entrega prevista para 2024.  

Santa Maria (RS)  

 9 Araucárias: Centro, 3 quartos  
(1 suíte), 131 m².  
Entrega prevista para 2022. 

Ficou interessado 
e quer saber mais? 
Acesse o nosso site e 
escolha a sua próxima 
residência!



     CONSÓRCIO    

FHE POUPEX LANÇA 
CONSÓRCIO PARA  
BENS DURÁVEIS

O Consórcio da FHE POUPEX está com uma novidade! A partir de agora, além 
de imóvel, carro e moto, será possível adquirir outros bens duráveis, como 
móveis, eletrodomésticos, placas solares e equipamentos industriais.  

As cartas de crédito terão valores entre R$ 20 mil e R$ 40 mil. O primeiro grupo a ser 
lançado disponibilizará 162 cotas e terá vigência de 54 meses. 

Novo segmento permite a compra de equipamentos de alto valor

 9 Acessórios para games

 9 Aparelhos de ginástica

 9 Bicicletas elétricas 

 9 Eletrodomésticos

 9 Equipamentos de consultórios 
odontológicos

 9 Instrumentos musicais

 9 Maquinário industrial 

 9 Mountain bike

 9 Móveis planejados 

 9 Placas fotovoltaicas

 9 Smartphones

Confira alguns itens que podem ser adquiridos 
por meio do novo segmento:
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S er titular do FAM Família, Seguro de 
Vida da FHE POUPEX, é contar com 
ampla proteção e assistência social 

em casos de infortúnio. Representa dispor 
do apoio de uma Instituição que há 40 anos 
oferece as melhores soluções em produtos 
personalizados para a Família Militar.  

O FAM Família foi especialmente criado 
para os militares das Forças Armadas, 
seus cônjuges, filhos e pensionistas. En-
tre as coberturas, estão: morte; morte 
acidental; invalidez permanente parcial ou 
total por acidente; invalidez funcional per-
manente e total por doença; diagnóstico 
de câncer; e doenças graves por procedi-
mento previsto.

Conheça as vantagens do Seguro de Vida da FHE POUPEX   

FAM FAMÍLIA PROPORCIONA 
A MELHOR PROTEÇÃO À 
FAMÍLIA MILITAR 

Em julho de 2022, o valor pago pelo Seguro de Vida do 
FAM (prêmio) será reajustado em 10%, tendo como obje-
tivo garantir o equilíbrio financeiro da apólice e preservar 
todos os beneficiários. A correção está prevista no contrato 
com a MAPFRE, seguradora líder, e foi informada aos parti-
cipantes do FAM em comunicado de 10 de junho de 2022. 

FAM é reajustado 

O FAM Família  pode ser contratado 
pelo 0800 061 3040  
ou pessoalmente,  
em um dos nossos  
Pontos de Atendimento.

   SEGUROS  

Há ainda coberturas por morte do cônju-
ge, do filho, em decorrência de arma de 
fogo; decessos - assistência funeral (indi-
vidual ou familiar); assistência psicológica; 
auxílio alimentação; e valor para despesas 
com inventário.    

Capital segurado de até R$ 1 milhão; limite 
de idade de 70 anos para adesão; e a flexi-
bilidade de alterar o valor do capital segu-
rado (indenização a ser recebida em caso 
de sinistro) a qualquer momento comple-
mentam a apólice, que oferece excelente 
custo-benefício. Além disso, os beneficiá-
rios concorrem a quatro sorteios mensais 
de R$ 25 mil cada um (bruto de IR).

“Hoje, ter um seguro de vida é a melhor 
forma de proporcionar segurança finan-
ceira à família, deixando o cônjuge e os 
filhos bem amparados em situações ines-
peradas”, avalia o Diretor de Produtos da 
FHE POUPEX, Ricardo Viana. 



   RESPONSABILIDADE SOCIAL  
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Inscreva-se para 
a corrida aqui. 

Vagas limitadas!

CORRIDA POUPEX  
SERÁ EM 23 DE 
JULHO 

A pós três anos, a Corrida POUPEX, maior prova notur-
na de Brasília (DF), está de volta. A largada será às 
18h, de 23 de julho, no Setor Militar Urbano (SMU), 

com percursos de 5 e 10 quilômetros. A estimativa é que  
4 mil pessoas participem da competição.  

Cada inscrito receberá um kit composto por camiseta com 
tecido tecnológico, garrafa de acrílico, bolsa térmica, nú-
mero de peito e chip. Os três primeiros colocados gerais 
serão premiados com troféus, assim como os vencedores 
de cada faixa etária, tanto na categoria masculina, quan-
to na feminina.  Aqueles que concluírem a prova ganharão 
medalha de participação. 

Em maio, comitiva da FHE POUPEX visitou 
a Associação Nacional de Equoterapia — 
ANDE-BRASIL, em Brasília (DF), com o ob-
jetivo de conhecer as instalações e o traba-
lho desenvolvido pela entidade, que recebe 
o apoio da FHE POUPEX há 17 anos. 

A comitiva foi recepcionada pelo Pre-
sidente da ANDE, Coronel Dornelles, 
que apresentou a trajetória da associa-
ção e os resultados alcançados em mais 
de 30 anos de atividade. Na ocasião, o  
Cel Dornelles explicou detalhadamente o 
método da equoterapia aplicado para a 
reabilitação, educação e inserção social 
de pessoas com deficiência. 

Atualmente, são 82 os beneficiados, entre 
crianças, jovens e adultos. 

Prova ocorrerá no Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília

Visita a instituição apoiada 


