
 O Presidente da Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe), 
Major-Brigadeiro do Ar Marco Antonio Carballo Perez, o Diretor Técnico da CFIAe, 
Major-Brigadeiro do Ar Ricardo José Freire de Campos, o Diretor Executivo, Brigadeiro 
do Ar Marcos Aurélio Santos Martins e o Chefe de Gabinete da CFIAe, Coronel Aviador 
Luiz Fernando da Costa Pacheco, estiveram em Lagoa Santa (MG), para inaugurar
o� cialmente o escritório avançado da Autarquia no Estado.

 A cerimônia foi realizada no dia 6 de setembro e contou, também, com a presença do 
Comandante do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), Brigadeiro do Ar 
José Henrique Kaipper, do Diretor Interino do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa 
(PAMALS), Coronel Aviador Marcelo Reed Sardinha, da Chefe do GAP-LS, Coronel Intendente 
Larissa Caldeira Leite Leocardio e do Prefeito de Aeronáutica de Lagoa Santa, Tenente-Coronel 
Intendente Iran Fernandes Benevides Junior.

 Os bene� ciários que desejarem mais informações sobre � nanciamento habitacional podem 
visitar o escritório ou entrar em contato pelo e-mail: leicll@fab.mil.br. O escritório da CFIAe está 
localizado no Centro de Facilidades da Guarnição de Aeronáutica de Lagoa Santa (GUARNAE-LS) 
e é che� ado pelo Coronel Luís Carlos de Lima Lei.

 Em seu discurso de inauguração o Presidente da CFIAe, Major-Brigadeiro Perez, agradeceu 
a presença de todos e destacou a importância do escritório da Autarquia em Lagoa Santa. Também 
foi realizada reunião com o Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado 
de Minas Gerais (Sinduscon-MG), Renato Ferreira Machado Michel, com o objetivo de estreitar 
relações entre as instituições. “Esse encontro faz parte das ações de reestruturação da CFIAe. A 
aproximação entre as entidades é essencial para a conquista de futuras parcerias que ofereçam 
melhores condições para os nossos bene� ciários”.
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CFIAe inaugura escritório em Lagoa Santa (MG)



 Nos dias 14 e 15 de setembro a Diretoria Técnica da CFIAe realizou um intercâmbio técnico 
com o Centro de Estudos e Projetos de Engenharia (CEPE), em São Paulo,  objetivando conhecer 
as principais ações para a implantação da tecnologia BIM (Building Information Modeling) nos 
empreendimentos habitacionais desenvolvidos pela Autarquia.
 O evento promoveu o encontro entre dois polos de desenvolvimento da tecnologia, 
contribuindo para a disseminação da BIM com projetos de relevância e ações que aperfeiçoem sua 
aplicação no âmbito da Força Aérea.
 Durante as atividades a equipe do CEPE apresentou como os processos e políticas em BIM são 
estimuladas, padronizadas e controladas pela OM.
 O Major-Brigadeiro R1 Ricardo José Freire de Campos, Diretor Técnico da CFIAe, destacou 
a importância da troca de informações entre as duas instituições e as vantagens da otimização das 
ferramentas. “A implantação da tecnologia BIM nos empreendimentos da CFIAe permitirá que a 
Autarquia desenvolva projetos ágeis, visando instrumentos de � scalização e controle para garantir 
maior assertividade, redução de custos e tempo”.

Diretoria Técnica faz intercâmbio no Centro de Estudos e Projetos de Engenharia



 A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica – CFIAe montou um estande no 
evento de Portões Abertos da Base Aérea de Brasília no domingo, dia 18/09/2022.
Integrantes da Seção de Relacionamento e Vendas – SRV e da Seção de Divulgação – DIV atenderam 
o público presente, apresentando os produtos da Autarquia, tirando dúvidas dos bene� ciários e 
auxiliando na realização e/ou atualização de cadastro no site.

 O evento teve uma extensa programação com exposição de aeronaves militares e civis, 
demonstração da Esquadrilha da Fumaça, música ao vivo, atividades infantis e muitas outras 
atrações. 

 Cerca de 90 mil pessoas compareceram ao evento que marcou as comemorações pelo 
Bicentenário da Independência do Brasil.
Essa foi a primeira experiência da Autarquia em um evento de portões abertos fora do Rio de 
Janeiro. As ações fazem parte da estratégia de divulgação, objetivando tornar a CFIAe mais 
conhecida pelos seus bene� ciários, militares e servidores civis da ativa, veteranos e pensionistas 
do Comando da Aeronáutica.

CFIAe participa do Portões Abertos de Brasília



 Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil e ao Mês da Asa, que comemora 
o Dia do Aviador, o Museu Aeroespacial (MUSAL) promoveu, nos dias 24 e 25 de setembro, o 
MUSAL Airshow 2022, um evento gratuito de Portões Abertos.

 Nos dois dias de atividades, o Museu Aeroespacial recebeu aproximadamente 130.000 
pessoas que puderam assistir lançamentos de paraquedistas da Equipe “Falcões”, apresentações 
da Esquadrilha da Fumaça e demonstrações aéreas com a Esquadrilha CEU, com a Associação 
Brasileira de Acrobacia (ACRO). Além das atividades aéreas, os visitantes desfrutaram de muitas 
outras atrações como a exposição de aeronaves históricas, o� cinas educativas e recreativas do SESC, 
visitação às salas expositivas do Museu, etc. 

 Marcando presença pela terceira vez em eventos no MUSAL, a Caixa de Financiamento 
Imobiliário da Aeronáutica constituiu uma equipe multidisciplinar para ação de promoção da 
Autarquia. Dessa vez, além dos integrantes da Seção de Relacionamento e Vendas e da Seção de 
Divulgação, estiveram presentes integrantes de outras seções da Divisão de Comercialização, como 
a Seção de Crédito Imobiliário e a Seção de Cobranças Extrajudiciais e de Legalizações, da Diretoria 
Executiva com a Tesouraria e da Diretoria Técnica com a Seção de Patrimônio Imóvel e a Seção de 
Operações Habitacionais.

CFIAe participa do MUSAL AIRSHOW 2022
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