Novo Presidente
da FUNCEB

N

o dia 18 de maio, em cerimônia realizada
no Quartel-General do Exército, em Brasília,
o Dr. Flávio Antônio Corrêa passou o cargo

de Presidente da Fundação Cultural Exército
Brasileiro – FUNCEB ao Dr. Aluizio Rebello de
Araujo, com a presença do Senador José Sarney e do
Alto Comando do Exército.
O Dr. Flávio Corrêa encerrou o período
à frente da FUNCEB, como o primeiro Presidente,

Cerimônia de passagem do cargo de Presidente da FUNCEB. Em primeiro plano, da
esquerda para a direita, o Dr. Flávio Corrêa e o Dr. Aluizio Araujo, seguindo-se pelo Presidente
do Conselho de Curadores, Dr. Roberto Duailibi. À retaguarda, numa
primeira linha, o Senador José Sarney, Presidente do Senado, ao lado do Gen Albuquerque,
Comandante do Exército. Ao fundo, o Alto Comando do Exército.
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Dr. Flávio Corrêa
emocionado despede-se
da FUNCEB

desde a sua criação, no dia 1o de março de 2000.
A entidade civil que assumia naquela data tinha
objetivos programados difíceis de serem alcançados,
mas que serviriam de estímulo para desenvolver um
trabalho sério e que marcaria a sua gestão.
Ao despedir-se, deixou registrado em sua
eloqüente alocução, as realizações da FUNCEB até
o ano de 2004, e que expressam o sucesso na
conquista das metas traçadas.
Após a despedida, assumiu o novo
Presidente, Dr. Aluizio Rebello de Araujo, o qual,
no seu discurso de posse, transmitiu nas suas
palavras “a honra que tinha em assumir a
Presidência da Fundação Cultural Exército
Brasileiro, e a grande responsabilidade em dar
continuidade ao zeloso trabalho que o
companheiro Flávio Corrêa soube executar com
relevantes méritos”. Encerrou dizendo:
“... Será através de uma ação cultural eficaz que

O novo Presidente da FUNCEB,
Dr. Aluizio Rebello Araujo,
discursando na sua posse

ajudaremos nosso povo a conhecer e a viver sua
Pátria e reverenciar seus valores e símbolos, muitas
vezes, para nossa tristeza, negligenciados.
Tenho certeza de que meus companheiros de
Diretoria e Conselheiros irão dar o suporte necessário
para que nossa missão alcance seus objetivos.”

Aluizio Rebello de Araujo – Natural da Cidade de São Paulo, em São Paulo, exerce atualmente o cargo de Diretor Vice-Presidente da Odebrecht S.A.
É bacharel em direito, sendo diplomado no ano de 1960, na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie.
Concluiu o curso no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, sendo declarado em 1958, Aspirante-a-Oficial do serviço de intendência e promovido a 2º-Tenente no ano seguinte.
Em 1970, realizou curso da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), em São Paulo.
É Diretor Vice-Presidente da Fundação Maria Luiza e Oscar Americano; Conselheiro do Conselho Superior do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo; Diretor Presidente de Terras Novas Administração
e Empreendimentos Ltda.; membro do Conselho Consultivo, do Conselho de Empresários da América Latina (CEAL); membro do Conselho Superior de Orientação Política e Social (COPS) da
Federação e Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e Instituto Roberto Simonsen (IRS); Presidente do Conselho Curador da Fundação Criança, do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Além dessas, já exerceu várias outras atividades, desde o ano de 1963, destacando-se em cada uma delas pelo seu profissionalismo e liderança.
Foi condecorado com a Ordem do Mérito Militar, Ordem Rio Branco, Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Ipiranga, Medalha do Pacificador e Medalha Santos Dumont.
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