“A CONTEMPLAÇÃO
DESSE PASSADO
SUGERE A
RESPONSABILIDADE DE
UM PROSSEGUIMENTO
PROFÍCUO”.
Uma feliz coincidência se consumou
no mês de março próximo passado,
reunindo dois importantes acontecimentos: as comemorações dos 10 anos
da Fundação Cultural Exército Brasileiro,
FUNCEB, e a escolha da sua nova diretoria
para o biênio 2010/2012, para a qual
tive a honra de ser eleito presidente.
É hora de meditar acerca da responsabilidade de manter a caminhada
de sucesso até aqui palmilhada.

Uma década de realizações!
Ao longo desses felizes dez anos de
curta história, muitas foram as realizações. Dentre elas, podemos citar a
restauração da Fortaleza de Santa Cruz,
a modernização do Monumento
Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial, a realização do Projeto
Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável, a implantação
do Projeto Soldado-Cidadão, o apoio
contínuo à Banda Sinfônica do
Exército, a criação da Rádio Verde Oliva,
a participação efetiva e importante na
reativação do Projeto Rondon, a
restauração da Igreja do Bom Jesus da
Coluna, no Rio de Janeiro, a revitalização
do Parque Histórico Nacional dos
Guararapes, a restauração da portada
do Forte do Brum, a participação na
preparação da equipe brasileira de
paraquedismo para os V Jogos
Mundiais Militares do CISM, além

de proporcionar a edição de diversos
livros em parceria com entidades
militares brasileiras.
O sucesso e a correção de propósitos,
aliados a uma judiciosa administração,
transpuseram os limites da caserna e
fizeram com que a FUNCEB, no ano
passado, fosse agraciada com a condecoração do Grão-Colar pelo Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios,

Gen Joubert, novo Presidente da FUNCEB, discursa
pela primeira vez após sua eleição, delineando
a trajetória a ser seguida em seu mandato.

honraria destinada a “agraciar pessoas
ou entidades que tenham contribuído,
de forma excepcional e destacada, para
a consolidação da boa imagem da
Justiça ou do Ministério Público, ou
agido, de modo exemplar, em benefício
da sociedade”. Essa relevância é marcada
pelo fato de que a FUNCEB é a única
fundação de direito privado detentora

da honraria nos últimos 49 anos.
A contemplação desse passado
sugere a responsabilidade
de um prosseguimento profícuo.
Olhamos para frente e nos deparamos
com projetos de vulto no futuro próximo, como os relacionados com a realização dos V Jogos Mundiais Militares, a
execução da restauração da Casa Rosa
no Colégio Militar do Rio de Janeiro, a
revitalização da Praça Duque de Caxias
em Salvador, a conclusão da reforma do
teatro no Espaço Cultural Exército
Brasileiro, na Escola Preparatória de
Cadetes do Exército em Campinas, a
edição dos livros Cadernetas de Rondon
e Segurança Internacional: Perspectivas
Brasileiras, este em cooperação com o
Ministério da Defesa, além da implantação do museu Armas de Minas e da
restauração da Fortaleza da Conceição
no Rio de Janeiro, estes últimos já em
fase avançada de planejamento. Um
destaque, cada dia maior, é a participação efetiva da Fundação no Programa
Mecenas, pois vem, diretamente, ao
encontro da aspiração maior de apoiar
e projetar a cultura do Exército Brasileiro.
Esse currículo tem que servir de maior
estímulo a todos seus integrantes para
dar prosseguimento ao esforço de
buscar, cada vez mais, realizações em
prol dos objetivos que levaram nossos
dignos instituidores a criar a Fundação,
instituidores que simbolizam todos
aqueles a quem devemos nossos mais
sinceros agradecimentos.
O nosso compromisso é, exclusivamente,
com o sucesso!
Parabéns, Fundação Cultural Exército
Brasileiro!
Gen Joubert de Oliveira Brízida
Presidente da FUNCEB.

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
ENCERRA AS COMEMORAÇÕES
DO 10º ANIVERSÁRIO DA FUNCEB.
No dia 14 de abril de 2010, o Dr. Roberto Duailibi,
o Dr. Aluizio Rebello de Araujo e a Dra.Beatriz Mendes
Gonçalves Pimenta Camargo ofereceram
um jantar de confraternização pelos 10 anos
de criação da FUNCEB, desejando ainda, as boas
vindas a nova Diretoria eleita em março último.

Gen Enzo, Comandante do Exército, discursa no jantar comemorativo dos 10 anos
da FUNCEB, onde recebeu justa homenagem.

Flagrantes de personalidades civis e militares presentes ao coquetel jantar comemorativo aos 10 anos da FUNCEB.

O evento que se realizou no Restaurante Cantaloup, no elegante bairro paulistano de Itaim Bibi,
contou com inúmeras autoridades, destacando-se a presença de oficiais generais do
Exército Brasileiro, entre os quais o Gen Ex Enzo Martins Peri, Comandante do Exército,
o Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, Chefe do Estado-Maior do Exército, o Gen Ex Antônio
Gabriel Esper, Comandante de Operações Terrestres, o Gen Ex João Carlos Vilela Morgero,
Comandante Militar do Sudeste, o Gen Ex Gilberto Arantes Barbosa, Secretário de Economia
e Finanças, e o Presidente da Fundação Gen Ex Joubert de Oliveira Brízida.
Na ocasião, foram prestadas várias homenagens a colaboradores civis e militares, que num
clima de grande alegria e descontração, transformaram o evento numa noite inesquecível.

Visite nosso site: www.funceb.org.br

