“Agraciar pessoas ou entidades que tenham contribuído, de forma excepcional
e destacada, para a consolidação da boa imagem da Justiça ou do Ministério
Público, ou agido, de modo exemplar, em benefício da sociedade”

E

sse é o objetivo da condecoração Grão-Colar, honraria
realizada de dois em dois anos pelo Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

A Banda Sinfônica do Exército conquista prêmio
“Melhor Projeto Musical Erudito de 2008”.

A

Banda Sinfônica do Exército e seu Regente Titular
e Diretor Artístico, o laureado Maestro Benito Juarez,
receberam o prêmio “Melhor Projeto Musical Erudito
de 2008”,outorgado pela Associação Paulista dos Críticos
de Arte (APCA).

Quem leva a insígnia desta vez é a FUNCEB, a Fundação Cultural
Exército Brasileiro, única fundação agraciada e primeira, depois,
de 49 anos de a honraria ser entregue a uma fundação.
Além de promover todos os valores centrais das instituições militares,
a FUNCEB se encarrega das atividades culturais, educacionais,
de comunicação social, preservação do meio ambiente e
assistência social desenvolvidas pelo Exército Brasileiro.

No concerto das diversas categorias artísticas, a Banda
Sinfônica do Exército foi premiada, ombreando com
ícones da Cultura Nacional como Walter Sales, Andréa
Tonnacci, Nicete Bruno e Paulo Goulart, Wanderléa,
Marco Nanini, Denise Fraga, Patrícia Pillar, Guilherme
Weber e Júlio Medaglia, entre outros.

Não é à toa que no último dia 20 de maio seu presidente,
Roberto Duailibi, acompanhado dos membros do
Conselho de Curadores da Fundação, Synésio Scófano
Fernandes e Adhemar da Costa Machado Filho, recebeu todo
o reconhecimento pelas mãos do Procurador de Justiça do
MPDFT, Dr. José Eduardo Sabo Paes.
O Presidente Roberto Duailibi exibe a Comenda acompanhado
dos membros do Conselho de Curadores da Fundação:
Adhemar da Costa Machado Filho e Synésio Scófano Fernandes.
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Disseminar a Cultura Brasileira.
Um atalho para o desenvolvimento.

O Exmo. Dr. José Eduardo Sabo Paes, Procurador de Justiça do MPDFT, por
ocasião da entrega da Comenda ao Dr. Roberto Duailibi, Presidente da FUNCEB.

Digna de uma instituição profissional
e transparente como o Exército
Brasileiro, a Comenda incentiva a
continuação do trabalho árduo de que
não só a cultura mas diversos setores
da sociedade brasileira necessitam.
Que sirva de exemplo e estímulo para
todas as fundações, ONGs, sindicatos,
instituições e entidades que contribuam
para o progresso e desenvolvimento
da sociedade brasileira.
Agraciados também com o Grão-Colar, o Ministro de
Estado da Justiça Tarso Genro e o Procurador-Geral da
Repúplica, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza.

Criada em 2002 e formada por músicos militares sob
a direção do Maestro Benito Juarez, a Banda Sinfônica
do Exército começa a obter os justos reconhecimentos
do trabalho realizado ao longo desses sete anos
de existência. É um
dos projetos de maior
destaque da Fundação
Cultural Exército Brasileiro,
que, por ocasião de tão
significativo prêmio, vem,
orgulhosa, cumprimentar
todos os seus integrantes
pela conquista.

Abra uma
conta no Itaú.
Aqui a estrela
é você.
Uma estrela merece um banco que
entende suas necessidades. Por isso, no
Itaú você tem a comodidade que precisa.
Quando você abre uma conta no Itaú, passa a fazer tudo
com total facilidade, inclusive receber sua aposentadoria
ou pensão. Aqui tem sempre alguém para atender você.

Vá até uma agência
do Itaú e abra sua conta.
O Maestro Benito Juarez,
acompanhado do Sargento Músico
José Roberto Fabiano, agradece
o prêmio conquistado.

