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primeiras edificações construídas há quase cinco séculos com o

A

objetivo de impedir a entrada de navios inimigos na Baía de

São Paulo, um protocolo de intenções

Guanabara.

c o m o U N I B A N CO, o f i c i a l i z a n d o

Atualmente é ponto turístico que possui uma vista privilegiada

a parceria que contribuirá para viabi-

da Baía de Guanabara, servindo de cenário para produções de

lizar os projetos culturais que tem

TV e cinema, tendo sua imagem já percorrido o mundo.

a seu encargo.

Tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, em 1939, a

Um criterioso trabalho de marketing

Fortaleza tem atraído inúmeros turistas. Erguida em Jurujuba,

está

em ponto estratégico na entrada da Baía, mantém-se intacta até

mostrar ao público-alvo os benefícios

hoje. Por trás de rastros históricos, que o tempo tentou mas não

que usufruirá, através dos produtos e

conseguiu apagar, escondem-se cultura, história e, principal-

serviços oferecidos pelo UNIBANCO, e

mente, uma incontestável beleza natural e arquitetônica.

que contribuirá para favorecer, não

Muralhas, canhões, rochedos e mar podem ser contemplados

apenas à FUNCEB, mas também aos

pelos visitantes que, inseridos nas construções centenárias,

novos clientes, com a aber tura da

transportam-se a momentos importantes da história brasileira.

conta salário.

O levantamento cuidadoso do estado de conservação da

A doação via Lei Rouanet é um desses

Fortaleza constatou, apesar da manutenção que recebe, a

benefícios. O doador terá oportunidade

existência de sérios danos naquelas seculares edificações,

de aplicar, até 6% do IRPF devido, em

havendo necessidade de imediata e completa restauração.

projetos culturais administrados pela Fundação, o que irá beneficiá-lo no imposto

A Fundação Cultural Exército Brasileiro (FUNCEB) saiu em campo

a ser restituído no ano seguinte. O detalhe é que esta aplicação antecipada será

e foi encontrar no Banco Nacional de Desenvolvimento

oferecida pelo UNIBANCO

Econômico e Social (BNDES) os recursos necessários para aten-

ao aplicador, através de

der ao projeto de restauração do precioso patrimônio. Serão

empréstimo pessoal, sem

restauradas algumas partes das edificações, melhorias nas

acarretar ônus ao doador.

condições de preservação do meio ambiente e também revisto o

Sem dúvida, eis uma grande

sistema de esgoto sanitário.

conquista para ambos os

Os recursos já estão disponíveis, a licitação concluída e em

parceiros. Acreditamos que,

breve estará sendo executada a obra.

em pouco tempo, estare-

Planeja-se, ao fim, incrementar a visitação, que atualmente é em

mos colhendo os frutos dos

torno de 180 mil pessoas ao ano, através da implementação do

esforços que vêm sendo

projeto Fortificações da Baía de Guanabara, que está sendo

desenvolvidos desde a assi-

A

Fortaleza de Santa Cruz da Barra, considerada uma das
mais belas fortificações da costa brasileira, teve suas

Fundação Cultural Exército
Brasileiro (FUNCEB) assinou,
recentemente, na cidade de

sendo

desenvolvido

para

Presidente Executivo do Banco de Varejo, Joaquim Francisco de Castro Neto,
quando assinava o contrato de parceria.

natura do protocolo.

elaborado por esta Fundação e pela Diretoria de Assuntos
Culturais e que prevê melhor aproveitamento turístico dos
Fortes e Fortalezas situados em Niterói e Rio de Janeiro.

Coquetel oferecido pelo UNIBANCO. Da esquerda para direita, o Comandante do Exército,
Gen Ex Francisco Roberto de Albuquerque, o Vice-Presidente da FUNCEB, Gen Div Synésio Scofano Fernandes
e o Conselheiro Dr José Ephim Mindlin.

