
                                                  CFIAe celebra 43 anos de criação
                  A cerimônia militar foi marcada por condecorações e homenagens

 A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica  (CFIAe) realizou,  sexta-feita, (11/11),  a   cerimônia  militar 
alusiva ao seu quadragésimo  terceiro  aniversário,  em  sua sede  no  Rio de  Janeiro.  A solenidade foi presidida pelo Major 
Brigadeiro R1 Marco Antonio Carballo Perez, acompanhado pelo Tenente Brigadeiro do Ar  Marco  Aurélio  Mendes,  pelo 
Tenente Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, Diretor do INCAER, Major Brigadeiro do Ar Hermano Paes Vianna, Ma-
jor Brigadeiro do Ar Antônio Ricardo Pinheiro Vieira, Brigadeiro do Ar Marco Aurélio dos Santos Martins, Diretor Execu-
tivo da CFIAe e convidados.

 Na oportunidade foram homenageados os Ex-presidentes da CFIAe que lideraram, de forma destacada a Autarquia. 
Receberam a homenagem o Tenente Brigadeiro do Ar R/1 Marco Aurélio Gonçalves Mendes, Presidente  no  período  de 09 
de outubro de 2013 a 17 de dezembro de 2018, o Major Brigadeiro do Ar R/1 Hermano Paes Vianna,  Presidente no período 
de 22 de abril de 1999 a 05 de maio de 2000 e o Major Brigadeiro do Ar R/1 Antonio Ricardo Pinheiro Vieira, Presidente no 
período de 06 de abril de 2020 a 25 de fevereiro de 2022.

 Em seu discurso, o Presidente da CFIAe enalteceu e reforçou a importância  do  trabalho dos  integrantes  da  Autar-
quia, relembrou o lema, um sonho, um ideal, uma moradia digna.  O oficial  ainda destacou  a  busca constante por oferecer 
mais facilidades aos seus beneficiários: militares e servidores  civis  da  ativa e veteranos,  inclusive pensionistas.  “Ainda que 
a CFIAe tenha um efetivo reduzido, estamos trabalhando incansavelmente para atingir  a  missão de  facilitar a conquista da 
casa própria. “Nesse final de ano assinamos a compra dos terrenos de Sulacap para os lançamentos de empreendimentos em 
2023 e 2024, estamos negociando a compra de outro terreno em Samambaia, DF, vamos lançar  o  financiamento  por Carta 
de Crédito.”

 Na cerimônia,  a  CFIAe realizou a  entrega  do  Diploma do Curso de  Aperfeiçoamento  de  Sargentos (CAS) para a 
2S SAD Cristiane Maria de Jesus Silva Avalone, a entrega da medalha Bartholomeu de Gusmão para a servidora civil  Alice 
Maria de Aquino Fernandes, integrante da equipe CFIAe há 15 anos.

 Ainda como parte das comemorações,  foram  homenageados  os  Destaques  Profissionais  da CFIAe, o Graduado e 
Servidor Civil que se destacaram em 2022. Essa é a primeira edição da premiação dentro da Autarquia. A civil Alice Maria 
de Aquino Fernandes e o SO Jorge Henrique Cunha Dias, foram escolhidos pelo elevado desempenho, competência e dedi-
cação apresentados no desempenho de suas funções.



                                            CFIAe fecha parceria com construtoras

 A CFIAe anuncia diversas unidades habitacionais ofertadas pelo mercado no Rio 
de Janeiro. O produto consiste na divulgação de imóveis de construtoras e incorporado-
ras parceiras em condições consideradas diferenciadas para o pessoal da Aeronáutica. 

 Os interessados em adquirir alguma das unidades oferecidas, deve-
rão efetuar contato diretamente com o Gerente Imobiliário representan-
te das empresas. A CFIAe ressalta que será de inteira responsabilidade do bene-
ficiário interessado e as parceiras as tratativas finais para a efetivação do acordo.

 Para ficar por dentro dos imóveis anunciados, acesse a página de imó-
veis em oferta (imóveis de parceiros) da CFIAe em www.fab.mil.br/cfiae.

                Diretoria Técnica participa de Congresso de tecnologia BIM em Santa Catarina

 A Diretoria Técnica da CFIAe participou do 4º BIM CREA-SC - Conexão Total que ocorreu entre os 
dias 16, 17 e 18 de novembro de 2022 na cidade de Florianópolis – SC, e abordou assuntos relacionados à 
Tecnologia BIM no Brasil e no mundo, mais especificamente nos setores público, privado, ensino e indústria.

 O evento contou com uma manhã dedicada apenas para as ações no setor público com 
a apresentação de quatro cases de iniciativas BIM. Durante as apresentações foram divulga-
dos os mais atuais softwares de tecnologias BIM disponíveis no mercado para a construção civil. 

 No dia 18, último dia de Congresso, houve a divulgação dos vencedores do concur-
so Conexão BIM, o qual a CFIAe estava competindo. Na categoria CREA o vencedor do con-
curso foi o escritório MDPLAN Arquitetura com o Edifício Diamond Hill Residence. 

 E  na  categoria   CAU  o   vencedor     foi   a     Empresa  Brasileira     de      Infraestrutura     Aeroportuária (INFRAERO) 
com  o projeto  de  ampliação  e reforma  do  Terminal  de  passageiros  do  Aeroporto  Regional  de  Maringá – PR.

 A CFIAe tem buscado investir na capacitação da equipe em BIM, pois estudos compro-
vam que a utilização da tecnologia trará maior assertividade técnica, redução de custos, me-
lhoria na gestão de projetos, maior produtividade e excelência na entrega do produto final.



                                                     

                              CFIAe realiza reunião de balanço anual de 2022
 No dia 29/11 foi realizada uma reunião de balanço anual ministrada pelo Major-Brigadeiro do Ar 
Ricardo José Freire de Campos, Diretor Técnico da CFIAe, com todo o efetivo no auditório do GAP RJ. O 
objetivo do evento foi de mostrar a consolidação do trabalho desenvolvido pela Autarquia até novembro de 
2022, visando o propósito maior da Autarquia, ser reconhecida como agente facilitador para a realização do 
sonho da casa própria para militares e civis, ativos e veteranos e pensionistas do Comando da Aeronáutica.

 Na ocasião, o brigadeiro relembrou a apresentação realizada em maio de 2022, quando mostrou os feitos da 
Autarquia ao longo de seus 43 anos de criação, detalhou ao efetivo o planejamento do ano vigente e as diretrizes es-
tabelecidas pelo Major Brigadeiro R1 Marco Antonio Carballo Perez, Presidente da CFIAe quando assumiu o cargo. 

 Também foram listadas diversas conquistas de 2022, tais como: a compra de dois terrenos em Jar-
dim Sulacap, Rio de Janeiro, a inserção da CFIAe no modelo BIM de gestão da construção, inserindo o 
projeto do empreendimento Estrela do Bosque na tecnologia, a renovação e atualização do sistema de con-
trole de crédito imobiliário, a realização do primeiro leilão da Autarquia, entre dezenas de outras vitórias.

 Para 2023, anunciou a meta de realizar um empreendimento por ano. Ainda destacou que a CFIAe 
está em processo de credenciamento de seguradora para colocar em oferta o financiamento imobiliário na 
modalidade Carta de Crédito para a aquisição de imóvel residencial novo ou imóvel usado no início do ano.

 Ao final, o Presidente da CFIAe assumiu a palavra para demonstrar o contentamento em inte-
grar a equipe da CFIAe, reforçar a importância da reunião para que todos consigam visualizar a rele-
vância do trabalho de cada seção e pedir a união de todos para que em 2023 a Autarquia possa conti
nuar melhorando seus processos, a fim de desenvolver um trabalho cada vez melhor aos seus beneficiários.

 Promoções 

Suboficial

Rosa Amélia de Paiva
Vivian Rocha de Souza

Jaqueline Santos de Carvalho

 1º Sargento
Vanessa Carneiro Ferrari Pinto

 2º sargento
Cássio Martins da Paixão
Lidiane de Andrade Neves

                
                A CFIAe parabeniza os (as) militares promovidos (as)!



                               

                              CFIAe realiza festa de final de ano com o efetivo
 

 

 No dia 01/12, aconteceu a confraternização de final de ano da CFIAe no Clube da Aero-
náutica no Centro. O evento foi marcado por muita comemoração, homenagens e celebração. 

 Na ocasião, os  promovidos presentes  foram  homenageados  e  receberam  as  novas 
platinas e insígnias como forma de agradecimento e reconhecimento pelos excelentes serviços 
prestados. 

 

  Os militares receberam os cumprimentos do presidente da CFIAe,  Major Brigadeiro R1 
Marco Antonio Carballo Perez, desejando pleno sucesso nessa nova fase de suas carreiras.

 Em seguida a sargento Cristiane fez a leitura de um discurso  feito  pelo coronel Costa, 
para o efetivo em que reforçava a necessidade da união de  todos para  superar os desafios e rea-
lizar o  lançamento do  empreendimento Luar do Bosque em 2023.  

 O chefe de Gabinete, Luiz Fernando Costa Pacheco,  ainda agradeceu a  secretária do  ga-
binete, sargento Cristiane Maria, a secretária da Diretoria Técnica, sargento Tatiana  Caliman  e 
o motorista do gabinete, soldado Rafael, responsáveis pela dedicação na realização do evento.

 O presidente da CFIAe fez uso da palavra, desejou que 2023 seja um ano de muitas con-
quistas para a Autarquia e muita saúde e realizações para todos os seus integrantes.

 Durante o evento também foram entregues os certificados produzidos pela Comissão  de  
Desportos da Aeronáutica (CDA) para os militares oficiais e graduados que se destacaram no 
Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) de 2022.

 



                                        
 Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra na 
CFIAe, temos muitas histórias a contar, cada setor com suas peculiaridades, 
porém não estou aqui para falar sobre o trabalho que cada seção desempe-
nha, mas sim de cada pessoa que contribui para a máquina andar.

 Saímos de uma pandemia, alguns com perdas, outros com resquícios 
de uma longa luta e hoje estamos aqui. 

 Vivemos todos os dias juntos, lado a lado, mas ao mesmo tempo não 
sabemos o que cada um passa por trás dessa capa que vestimos ao chegar 
trabalho, uns com vitórias e alegrias, outros com lutas e lágrimas. Quando 
falamos sobre um ambiente de trabalho unido, não quer dizer só profissio-
nalmente, mas sim de ajudar e entender o seu próximo. Muitas vezes alguém 
está em um dia ruim e te olha meio estranho ou talvez não sorria para você, 
e nós, como seres humanos um pouco egoístas, ficamos com raiva ou algum 
outro sentimento negativo, mas podemos ser melhores do que julgar a pes-
soa ou levar para o coração, podemos sim ajudá-la ou apenas relevar.

 O que quero dizer com isso tudo: Que possamos ser pessoas melho-
res, como Jesus nos ensina algo que está transcrito em Mateus 6:22: “Se os 
teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz”.
 Ou seja, o fato de enxergar a bondade e ter isso se refletindo em nosso ser 
é da maneira como enxergamos a nós mesmos, aos nossos semelhantes, 
a vida, que tem total relação com a forma como nosso corpo se apresenta 
externa e internamente.

 Aquele que enxerga com bons olhos, a bondade e o amor, conquista 
para si e para o seu corpo físico saúde e boas sensações. Da mesma forma, 
uma pessoa que tem olhos bons, terá um corpo cheio de luz, a qual irá refle-
tir o todo o bem a outras pessoas.

     Tudo isso interfere na forma como vivemos nossa vida, cultivamos nossos        
relacionamentos e nos apresentamos diante de Deus.

 Ter bons olhos significa nutrir bons pensamentos. Ou seja, ter fé, 
esperança e uma visão muito mais otimista sobre a vida. 

     Essa realidade permite que consigamos lutar com muito mais vonta-
de e deter   minação pelos nossos sonhos, porque temos a plena convicção 
de que eles irão se realizar.

  O meu desejo é que todos possam entrar no ano novo com alegria, 
fé, esperança no coração e sem sentimentos negativos. Um novo ano vai 
começar, e é tempo de renovar, recomeçar, de tentar novamente.

 O que ficou por fazer, pode agora ser feito. O que ficou por sonhar 
deve agora ser sonhado. Vamos fazer desse ano de 2023 o melhor das nossas 
vidas, pois apenas depende de nós e a vida é o conjunto das nossas escolhas!

                               Que possamos viver dias melhores!! Viva 2023!!!!

    Mensagem da festa de final de ano



“Um sonho, um ideal, uma moradia digna!”
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