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oucas fundações conseguiram, no Brasil, realizar tanto quanto a FUNCEB em
seus 13 anos. Com a reforma e o restauro
de prédios históricos, garantiu que parte
importante da memória brasileira não se
perdesse. Também estimulou o turismo,
modernizando e divulgando fortes, fortalezas, igrejas e tantos outros monumentos
de responsabilidade do Exército Brasileiro.
E isso não foi tudo. Com a retomada
do Projeto Rondon, ajudou e ainda ajuda
o Exército a levar estudantes universitários
para lições importantes de cidadania no
interior do país. Com o projeto Soldado
Cidadão, qualificou milhares de jovens.
Criou ainda uma banda, uma rádio, uma
revista, alcançando cidadãos e cidadãs
diariamente e ajudando a divulgar a cultura
em todo o território nacional.
Tudo isso foi feito por pessoas dedicadas à causa que servem.
Nesses 13 anos, milhões de pessoas
foram alcançadas direta ou indiretamente
pelas ações da FUNCEB. Com muitos
projetos ainda a realizar, é hora agora de
planejar o futuro. Como continuar produzindo, divulgando a cultura do Exército,
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restaurando e reformando obras de inestimável valor histórico, turístico e cultural?
A resposta é simples: envolvimento.
Por influência direta do General
Enzo Martins Peri, criou-se o Programa
Mecenas, um programa que estimula as
doações em benefício dos projetos culturais
desen-volvidos pela FUNCEB. Por meio do
programa, militares da ativa ou da reserva
e pensionistas podem fazer as doações
dedutíveis no imposto de renda devido,
para os projetos escolhidos, com desconto
automático na folha de pagamento. O
programa também ajuda a calcular quanto
cada um pode doar, para ter isenção do
valor no Imposto de Renda.
O programa, também aberto a civis
e a Pessoas Jurídicas, é uma ótima oportunidade para que pessoas físicas e empresas
possam contribuir em projetos que julgaANO XI / Nº 21

rem mais importantes. Assim, você pode
marcar seu nome ou de sua empresa na
história, como uma das pessoas que tornou
possível a realização de uma obra valiosa
para o nosso país.
É comum em nossa população a
queixa porque nosso patrimônio e nossa
cultura não têm o devido investimento
e reconhecimento. Por isso, proponho a
pergunta contrária: o que cada um está fazendo por nossa cultura, pela preservação
do nosso patrimônio? Está mais do que
na hora de cada um de nós assumir essa
responsabilidade.
E o Programa Mecenas nos dá essa
possibilidade.
O Exército, mais uma vez, precisa de
nós. Precisa da nossa divulgação, da nossa
participação e do nosso envolvimento na
ANO XI / Nº 21

realização dos projetos da nossa Fundação
Cultural. Se você paga Imposto de Renda,
ajude-nos a tornar novos sonhos possíveis.
Com a mobilização de todos, os próximos 13
anos serão ainda mais gloriosos.
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