A FUNCEB
E O PROJETO
RONDON
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Maratona de eventos
marcou as comemorações
dos onze anos da FUNCEB
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Rondonistas em sua base nas instalações do Exército, em Marabá.
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É realizado em estreita parceria entre
diversos Ministérios (Desenvolvimento
Social, Educação, Esporte, Saúde, Integração
Nacional e Meio Ambiente), Estados e
Municípios, com o imprescindível apoio
das Forças Armadas. A Fundação Cultural
Exército Brasileiro, FUNCEB, uma das
entidades responsáveis pela sua
reestruturação, tem participado
ativamente das gestões dos recursos
deste grande empreendimento.
Desde seu relançamento, em janeiro de
2005, até fevereiro de 2011, o Projeto
Rondon contou com a participação de
cerca 11.000 rondonistas que trabalharam
em mais de 700 municípios, com
prioridade para os do Norte e Nordeste.
Em 2010, o Projeto aumentou o número
de estudantes por equipe, o que levou
à participação de 1600 rondonistas nas
últimas operações.
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11.000 rondonistas
atuando em mais de
700 municípios.
O Projeto Rondon, coordenado pelo
Ministério da Defesa, é um projeto de
integração social que conta com a
participação voluntária de professores
e estudantes universitários. Permite ao
estudante universitário conhecer um
Brasil diferente daquele dos arredores
da universidade, mostrando-lhes as
diferentes realidades do País.
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1- Flávio Corrêa e Waldir Siqueira 2- Reunião de Trabalho 3- Ana Helena Americano Rebello de Araujo 4- Cel Ivan Cosme 5- Aluízio Rebello de Araujo e General Adhemar.
6- General Joubert Brízida e Roberto Duailibi 7- Sarah Nair Machado 8- Jose Eduardo Sabo 9- Generais Adhemar e Synésio 10- Apresentação da Banda Sinfônica do Exército

No último dia 4 de agosto a FUNCEB realizou, em São Paulo,
vários eventos no bojo das comemorações dos onze
anos de sua criação.
Inicialmente, foi renovado o Acordo de Cooperação entre a
FUNCEB e o Comando Militar do Sudeste, visando ao apoio
das atividades da Banda Sinfônica do Exército, com a
assinatura do termo pelo Presidente da Fundação,
Sr. Joubert de Oliveira Brízida, e pelo Comandante Militar
do Sudeste, Gen Ex Adhemar da Costa Machado Filho.
A seguir, ainda nas instalações do CMSE, o Conselho Técnico-Consultivo se reuniu para uma apreciação das atividades da
Fundação ao longo de 2010 e eleger seu novo Presidente, tendo
sido aclamado o Sr. Jorge Alves de Carvalho em substituição à
Sra. Beatriz Pimenta Camargo.

Universitários rondonistas interagem com a comunidade, aprendendo e levando cidadania.

A jornada prosseguiu com a 2ª Reunião Ordinária do Conselho
de Curadores. O Conselho deliberou sobre os provimentos de
seus cargos, tendo sido eleito o Sr. Eduardo José Barbosa,
Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, bem como

do Conselho Fiscal, para o qual foram eleitos os Srs. James
Pereira Rosas e José Ribamar Gonçalves Gomes. Decidiu, ainda,
pela adoção de uma nova logomarca para a FUNCEB, assim
como concedeu os títulos de “Participante Benemérito” aos
ex-presidentes Flávio Antônio Artur Oscar Alcides Corrêa, Aluizio
Rebello de Araujo e Roberto Duailibi. O Conselho tomou
conhecimento de que a FUNCEB, em função de suas atividades,
teve prorrogado seu título de Utilidade Pública Federal.
Finalizando a reunião, o Sr. Eduardo José Barbosa fez uma
exposição sobre o Programa MECENAS do Exército Brasileiro,
que tem a participação fundamental da Fundação.
Dando prosseguimento às atividades comemorativas, os
presentes assistiram a um concerto da BSE que, à semelhança
de outras vezes, levou todos à emoção.
As comemorações dos onze anos da FUNCEB
se encerraram com um jantar de confraternização
no restaurante Figueira Rubaiyat onde,
além das palavras das autoridades, foram
entregues os títulos aos agraciados.
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