Mensagem do Presidente da FUNCEB

N

atural da cidade de Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, o Dr. Flávio Corrêa é o novo
presidente da FUNCEB.
Sua vida profissional tem sido de destaque
nas áreas do jornalismo e da publicidade, nas quais demonstrou, ao longo desses anos, toda a sua criatividade, inteligência
e competência no exercício das diversas funções que ocupou e
nos trabalhos que realizou no Brasil e no exterior. Tais virtudes
o levariam a tornar-se um dos mais prestigiosos homens da
publicidade brasileira e um de seus internacionalmente mais
respeitados profissionais.
No ano de 2000, na oportunidade da criação da FUNCEB,
tornou-se o seu primeiro presidente e como tal permaneceu
durante três anos, realizando uma excelente gestão, que impulsionou a Fundação no âmbito de seu planejamento estratégico
e na execução de significativos diversos projetos culturais.
Radicou-se na cidade de São Paulo, onde atualmente exerce o cargo de presidente da Brandmotion
Consultoria de Marcas e Publicidade Ltda. Por sua capacidade profissional e experiência já vivida na
Fundação temos por certo que o Dr. Flávio Corrêa irá nos proporcionar uma excelente direção com
grandes realizações. São os nossos desejos; é a nossa certeza, que se assenta no fato dele haver confiado
e acreditado, desde o momento zero, no êxito da FUNCEB que hoje contemplamos.

“É com muito orgulho que retorno à presidência da FUNCEB, depois de ter sido seu primeiro
presidente há 12 anos. É emocionante constatar o progresso da nossa entidade, que se consolidou
com os magníficos projetos que executou. Não posso deixar passar a oportunidade de agradecer
aos meus antecessores, Dr. Aloysio, Dr. Duailibi e General Joubert, pelas suas profícuas gestões,
que aumentam a dimensão do nosso desafio. Também agradecer o apoio indispensável dos Comandantes Gleuber, Albuquerque e Enzo, sem o que a missão seria impossível. Nosso propósito
fundamental, que deu origem à Funceb, continua presente: fazer história através da história,
já que a história do Brasil se confunde com a do nosso Exército.”

Flávio Corrêa
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