Parque Histórico Nacional dos Guararapes.
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Leste, vem expandindo anualmente o seu programa,

o Ministério da Cultura (MinC), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPHAN) e a Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB) apresentaram, nos Montes Guararapes, o plano de revitalização do Parque Histórico
Nacional dos Guararapes, para resgatar a sua memória.

O plano de revitalização prevê a construção de um conjunto arquitetônico composto por: anfiteatro, museu, auditório, restaurante, quatro mirantes e a
sede administrativa. O programa inclui, também, um projeto de reflorestamento e paisagismo, e, para tanto, será criado um centro de educação ambiental.
No momento, em parceria com a BASF S/A, a FUNCEB está iniciando uma das etapas do plano: a construção, até o final do ano, da sede administrativa do
parque, de um mirante e do estacionamento. Quanto aos demais projetos, estamos em busca de recursos para a sua execução e temos certeza de que, em
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Imagens do futuro Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

Projeto Soldado-Cidadão: contribuindo para o
engrandecimento da imagem do Exército Brasileiro.

agora não mais restrito ao CML, mas sim abrangendo
todo o território nacional.
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O Comandante do Exército Francisco Roberto de Albuquerque e o Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal, na cerimônia de encerramento da 1ª fase do Projeto Soldado-Cidadão.

visando facilitar a inserção no mercado de trabalho.
Em 2005, o projeto está sendo desenvolvido em duas fases, a primeira, de abril a maio, qualificou
9.654 militares distribuídos em 25 estados da Federação e mais no Distrito Federal. A segunda fase,
de agosto a novembro, deverá beneficiar cerca de 12.000 alunos.
A partir de 2004, os cursos de qualificação passaram a ter cento e sessenta horas de duração,
distribuídos em 20 dias e ministrados pelos SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SEBRAE e CEFET/RN,

breve, estaremos iniciando a primeira etapa.

entidades contratadas pela FUNCEB. Foram firmados termos de cooperação com a BADISCHE ANILIN
SODA FABRIK (BASF), que beneficiaram mais 275 militares. Os juízes federais participaram, também,
ministrando quatro horas de aula, abordando o tema Cidadania, Direitos e Deveres.

Cmdo ESTADO
CMA Amazonas
Amapá
Acre
Pará
Roraima
Rondônia
CMNE Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Alagoas
Sergipe
Pernambuco
Bahia
CMO Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
CMP Distrito Federal
Goiás
Tocantins
CMSE São Paulo
CML Rio de Janeiro
Minas Gerais
Espírito Santo
CMS Rio Grande do Sul
Paraná
Santa Catarina
TOTAL

TOTAL
1.822
349
421
1.745
503
353
401
424
859
996
815
292
199
2.591
1.693
2.139
633
2.457
660
115
4.517
9.538
2.918
289
5.195
1.681
463
44.068

Participação das
entidades de ensino.

Visão geral do plano de revitalização.

SENAI
SENAC
SENAT
SENAR
CEFET/RN
CEFET/RJ
BASF
IPPP

Assinatura do contrato de uma das etapas da construção.

Parceira na revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes.

Militares em atividade nos diversos cursos de qualificação do Projeto Soldado-Cidadão.

EFETIVOS MATRICULADOS
=
18.820 alunos
=
16.177 alunos
=
5.352 alunos
=
803 alunos
=
212 alunos
=
690 alunos
=
350 alunos
=
1.664 alunos

