
 

       Projetos Educacionais  

 

Dentro de sua proposta principal, que é disseminar o 

patrimônio histórico e cultural do Exército Brasileiro,  

a FUNCEB - Fundação Cultural Exército Brasileiro – 

desenvolve continuamente ações educativas, que 

promovem a qualificação dos militares e sua inserção 

na sociedade civil, atendendo a demandas de 

formação profissional ou conscientização ambiental. 

Cada projeto desenvolvido tem sua história de 

sucesso, em que o conhecimento foi compartilhado, 

melhorando a vida de civis e militares. 

   

   

 

 

 

  Faça Sua Parte  

 

A FUNCEB cumpre suas finalidades estatutárias, 

restaurando patrimônio cultural, promovendo 

concertos por intermédio da Banda Sinfônica do 

Exército e levando música de qualidade com a Rádio 

Verde-Oliva, sempre buscando manter o equilíbrio da 

sua vida vegetativa, apesar das constantes 

dificuldades financeiras na obtenção de doações e 

patrocínios para projeto culturais de interesse do 

Exército.  

 

Na tentativa de minimizar essa dificuldade, a 

Fundação possui o Projeto “Doadores”, que hoje 

conta com, aproximadamente, 470 participantes, por 

meio do qual, pessoas físicas e jurídicas aportam 

recursos que são aplicados nos objetivos e no custeio.

  

Contudo, apesar de todo esforço, essa receita é 

insuficiente para cobrir todas as despesas, razão pela 

qual convido VSa a aderir ao referido Projeto. Sua 

colaboração será de grande valor para a FUNCEB e 

permitirá o prosseguimento de diversas realizações, 

como a Revista DaCultura, publicação semestral que 

aborda temas de cunho patrimonial e cultural e é 

distribuída gratuitamente. Com sua adesão, seu 

nome será inserido no cadastro de remessa da 

Revista. 

FAÇA JÁ SUA DOAÇÃO! 

Contato: (21) 2519-5352 – funceb@funceb.org.br 

- www.funceb.org.br - 
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  Quem Somos...  

 

 

 

O Exército Brasileiro dispõe de um rico patrimônio 

histórico e cultural, disseminando por todo o espaço 

territorial brasileiro.  

 

Todo esse patrimônio, representado por inúmeros 

fortes, fortalezas, sítios históricos, bibliotecas, 

documentos, museus, monumentos, armas, 

equipamentos e obras de arte, constitui referência de 

grande importância para a história da sociedade 

brasileira.  

 

A fim de permitir melhor acesso a esse acervo, o 

Comando do Exército apoiou a iniciativa do 

empresariado brasileiro de constituir uma Fundação 

Cultural, entidade civil, com personalidade jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, dispondo de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Assim surgiu a FUNCEB.  

 

A Fundação pretende atingir um amplo campo de 

atuação, incluindo as atividades de natureza 

educacional, de preservação ambiental, comunicação 

e assistência social, oferecendo oportunidade para 

que se realizem diversos tipos de parcerias com a 

iniciativa privada e o terceiro setor.  

 

 

Projetos em Reformas e Restauro 

 

Diversas construções, às vezes até pouco conhecidas 

pela população, guardam ricas histórias sobre os 

diversos períodos e personagens do nosso país. 

Entretanto, o passar do tempo destrói ou ameaça 

grande parte dessas construções e monumentos. 

 

Para garantir a preservação do nosso patrimônio a 

FUNCEB realiza projetos de reforma e restauro, 

mantendo viva a história do país. 

 

 Projetos em Comunicação  
 

Para que tanto civis como militares tenham acesso às riquezas 

culturais do país, a FUNCEB também desenvolve projetos que 

ajudam a divulgar nosso patrimônio em diferentes veículos.  

 

 Banda Sinfônica do Exército  

 

Foi criada em 25 de junho de 2002, pelo então Comandante do 

Exército, General Gleuber Vieira, com sede em São Paulo - 

Capital e vinculada ao Comando Militar do Sudeste (Base de 

Administração e Apoio do Ibirapuera). Tem como Diretor 

Artístico-Musical e Regente Titular o Maestro Benito Juarez.  

Ele é também fundador e Regente Titular do Coral da 

Universidade de São Paulo e trouxe uma nova identidade para o 

desenvolvimento deste projeto cultural, emprestando seu 

notável conhecimento artístico e profissional, aplicando de 

maneira ímpar sua didática musical, dando um salto para 

evolução da música, principalmente a de origem erudita, dentro 

do Exército Brasileiro. 


