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                                                             CFIAe homenageia secretárias
 
 No dia 03/10, a CFIAe realizou um café da manhã especial com as secretárias da Au-
tarquia, em comemoração ao dia da secretária, celebrado no dia 30/09. Além das milita-
res que exercem a função de secretárias, participaram as civis com formação em secretariado.

O Major-Brigadeiro do Ar Marco Antonio Carballo Perez parabenizou e agradeceu as homena-
geadas pelo dia. “O café de hoje é especial em homenagem aos nossos anjos da guarda, as res-
ponsáveis por nos ajudar a não esquecer nossos compromissos e organizar nossas rotinas”.

               CFIAe realiza votação dos Destaques Profissionais

 No dia 19/10, foi realizada a primeira votação do Graduado 
e Servidor Civil Padrão.  Os destaques serão escolhidos em votações 
individuais realizadas com a participação de todo o efetivo da CFIAe. 
Excelência no desempenho profissional, bom relacionamento no am-
biente de trabalho, iniciativa e criatividade na solução dos problemas 
são alguns dos requisitos considerados na escolha do profissional.

 A premiação tem por objetivo destacar, entre seus pa-
res, o graduado e o servidor civil que, por suas qualida-
des, sobressaíram no desempenho de suas atividades.

 Os agraciados serão revelados durante a cerimônia de ani-
versário de 43 anos da Autarquia que será realizada no dia 11/11 
no Salão Nobre do GAP RJ. Os profissionais terão suas fotogra-
fias colocadas em placas alusivas ao fato, que permanecerão ex-
postas durante todo o ano subsequente, em local de destaque des-
ta Autarquia e no final do período serão ofertadas aos mesmos.
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                                             CFIAe participa do Domingo Aéreo do PAMA SP
 
 Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, que comemora o 
Dia do Aviador, o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo – PAMASP sediou, no dia 16 de outubro, 
o Domingo Aéreo, um evento gratuito de Portões Abertos.

 O evento recebeu aproximadamente 145 mil visitantes que puderam desfrutar de uma extensa pro-
gramação, tal como: apresentação da Banda de Música da Base Aérea de São Paulo – BASP, demonstração 
da Esquadrilha da Fumaça e demonstrações operacionais, exercícios de infiltração e de exfiltração, expo-
sições estáticas de aeronaves do acervo da FAB, bem como as atividades de manutenção das aeronaves 
caças F-5EF Tiger II, passagens aéreas de Caça F-5EM e demonstração das técnicas de Rapel e McGuire. 
 
 A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica constituiu uma equipe mul-
tidisciplinar para ação de promoção da Autarquia. Em aproveitamento, no dia 14 de outu-
bro o Coronel R/1 Paulo Cesar Condeixa Guerreiro Lima, ministrou no auditório da Dire-
ção do PAMA SP, uma palestra sobre a história da Autarquia, seus produtos e projetos futuros.
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                                         CFIAe reduz taxa de juros do financiamento imobiliário

 Em comemoração aos 43 anos da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), 
celebrados em 12 de novembro, a Autarquia aprovou a redução na taxa de juros para os Financiamentos 
Imobiliário para construção em terreno próprio, reformas em imóveis residenciais e/ou para regulari-
zação de imóveis (pagamentos do ITBI e/ou de lavratura de escritura pública com respectivo registro no 
Cartório de Registro de Imóveis), bem como para Complementação de Poupança na aquisição de imóvel.

 O valor máximo de financiamento é de R$150.000,00 para Construção/Refor-
ma e de R$ 50.000,00 para Legalização e Complemento de Poupança, com prazo limite de fi-
nanciamento de até 72 meses, podendo o beneficiário optar pelo SAC - Sistema de Amor-
tização Constante (prestações decrescentes) ou o Sistema Tabela Price (prestações fixas).
A CFIAe oferece financiamento imobiliário com o menor custo efetivo total. Até o 
dia 2 de dezembro de 2022, a taxa de juros mensal ficará congelada em 0,95% a.m.
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                                              CFIAe participa de concurso de tecnologia BIM

 A Diretoria Técnica da CFIAe está concorrendo com o projeto Residencial Estrela do Bosque 
ao Prêmio BIM em Projetos, concurso para projetos desenvolvidos em tecnologia BIM, Building Infor-
mation Modeling, promovido pela CONEXÃO BIM,  parte integrante do Congresso 4° BIM CREA-SC.

 O prêmio tem como objetivo promover a disseminação, incentivar o aperfeiçoamento e esti-
mular entidades públicas e privadas à implantação da tecnologia BIM, além de dar visibilidade aos 
profissionais e seus usuários e dar publicidade aos trabalhos, ferramentas, métodos e processos BIM.

 Os projetos que forem classificados em 1º lugar nas respectivas categorias serão con-
templados com a publicação do projeto nas revistas digitais do Conselho Regional de Engenha-
ria e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, a divulgação nos canais da Conexão BIM, par-
ticipação em transmissão ao vivo apresentando os vencedores, troféu e um prêmio surpresa.

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O
CÓDIGO E CURTA O VÍDEO NO YOUTUBE !
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                                              CFIAe firma parceria com Carvalho Hosken

 No dia 20 de outubro, a CFIAe visitou o Ilha Pura, bairro  com condomínios de alto padrão 
projetado pela Construtora Carvalho Hosken na Barra da Tijuca. No encontro estiveram presentes 
o Diretor Técnico da CFIAe, Major-Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de Campos com equipe e o 
comandante da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da Marinha - CCCPM, Contra-Almirante 
(IM), Alexandre Rodrigues Viveiros com equipe.

 Em breve será realizado um evento de pré-lançamento exclusivo para beneficiários das duas 
Autarquias com descontos especiais na aquisição de apartamentos de alguns condomínios do Ilha Pura.

 Essa é mais uma parceria fruto da reunião institucional realizada em setembro de 2022 entre 
a de entre a Caixa Econômica Federal, a CCCPM, a CFIAe e diversas construtoras tais como: Cyrella, 
Carvalho Hosken, BRZ e Patrimar.

 A CFIAe estabelece parcerias com construtoras e incorporadoras da iniciativa privada para ofe-
recerem imóveis em condições consideradas diferenciadas e vantajosas para os beneficiários da Força 
Aérea - militares da ativa, veteranos, civis assemelhados e pensionistas. Os interessados em adquirir al-
guma das unidades oferecidas no site da Autarquia, deverão efetuar contato diretamente com o Gerente 
Imobiliário representante das empresas.
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                   Empreendimento Luar do Bosque Residencial tem previsão de lançamento em breve

 No dia 27 de outubro, a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica assinou, 
em sua sede, junto com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), órgão responsável pela au-
torização de ocupação dos imóveis públicos federais, estabelecendo diretrizes para aliena-
ção de imóveis, cessão onerosa ou gratuita, entre outras formas de destinação, objetivando a me-
lhor gestão do patrimônio, o contrato de compra de terreno em Jardim Sulacap, Rio de Janeiro.
 
Participaram do ato, o Presidente da CFIAe, Major Brigadeiro R1 Marco Anto-
nio Carballo Perez, o Diretor Executivo, Brigadeiro R1 Marcos Aurélio Santos Martins e 
o Superintendente da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Paulo da Silva Medeiros.
 
O Presidente da CFIAe, Major Brigadeiro R1 Marco Antonio Carballo Perez, ressaltou a importância da 
aquisição de terrenos. “Dessa forma nós poderemos viabilizar a oferta dos imóveis para todo o efetivo da 
FAB, eliminando restrições de renda anteriormente impostas. Também iniciamos o processo de aquisição 
de um terreno da TERRACAP para a construção de um empreendimento em Samambaia, Distrito Federal”.
 
 Localizado próximo ao Campo dos Afonsos, o condomínio possuirá 180 apartamen-
tos. O Residencial Luar do Bosque faz parte de um projeto que compreende os Residenciais Por-
tal do Bosque e o Solar do Bosque, entregues em 2013 e 2019, respectivamente. Há ainda a pre-
visão de lançamento de mais um empreendimento na região, o Residencial Estrela do Bosque.
Poderão participar da aquisição de unidades todos os beneficiários da Força Aérea - militares da ativa, 
veteranos, civis assemelhados e pensionistas. Os interessados deverão acompanhar as novidades no site 
da Autarquia www.fab.mil.br/cfiae e efetuar ou atualizar o cadastro em https://cadastro.cfiae.fab.mil.br/.

     CFIAe compra terreno em Jardim Sulacap no Rio de Janeiro
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                                 DT participa do Congresso Construa Minas
 A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em parceria com mais de 20 en-
tidades do setor no estado de Minas Gerais, realizou, entre os dias 17 e 21 de outubro de 2022, 
em Belo Horizonte (MG), o evento Construa Minas. A CFIAe esteve presente através do Co-
ronel Luís Carlos de Lima Lei, representante do escritório de Lagoa Santa, MG, da tenen-
te Camila Tasca Leitão e da sargento Lidiane de Andrade Neves, integrantes da Diretoria Técnica.

 Palco de grandes debates, o Construa Minas tem como diretriz promover a integração da 
agenda nacional do setor em conexão com a agenda regional. Temas como inovação, sustentabi-
lidade e industrialização estavam entre os assuntos debatidos em mais de 100 horas de palestras.

 Durante o Congresso, a Diretoria Técnica da CFIAe apresentou as iniciativas executadas, visan-
do a implantação da tecnologia BIM, Building Information Modeling nos empreendimentos habitacio-
nais desenvolvidos pela Autarquia e recebeu o convite para apresentar no próximo Seminário de BIM.

 Para a tenente Camila Tasca Leitão, representante da CFIAe, o evento se mostrou de gran-
de valia, não só para a procura de oportunidades para os beneficiários da CFIAe, como atualiza-
ções no ramo da construção e o acompanhamento do mercado imobiliário. “Foi possível conhe-
cer as demandas do mercado mineiro, bem como ter acesso aos dados quantitativos de imóveis em 
estoque do Sinduscon MG - Sindicato da Indústria da Construção Civil Estado de Minas Gerais.”

 O Congresso apontou ainda, diversas patologias que podem ser evitadas e identificadas na 
fase de execução, bem como na avaliação de imóveis para caracterização de possíveis anomalias. 
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