
Temer abre desfile de 7 de Setembro em Brasília 

“Viva sua Independência” é o tema da celebração deste ano. Evento inclui a 

apresentação da Esquadrilha da Fumaça, a Pirâmide Humana e bandas marciais. 

 

Para celebrar os 195 anos de Independência do Brasil, a Esplanada dos Ministérios 

receberá o tradicional desfile cívico-militar na quinta-feira (7). Neste ano, o evento tem 

como tema “Viva sua Independência” e exaltará a liberdade e as conquistas do povo 

brasileiro. A programação pode ser acessada pelo site www.brasil.gov.br/7desetembro. 

 

Às 9 horas, o presidente Michel Temer passa em revista às tropas em frente ao Palácio 

do Planalto. Logo após, ele concede autorização ao Comando Militar do Planalto para o 

início do desfile. Os grupamentos civis, das Forças Armadas Brasileiras (Aeronáutica, 

Exército e Marinha) e de outras instituições militares percorrerão o trajeto da via N1, na 

altura do Ministério da Justiça, até o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços. Os desfiles (civil e militar) contarão com cerca de 4.200 participantes.   

 

 Atrações – O Hino Nacional será cantado por alunos do Programa Segundo Tempo – 

Forças no Esporte, do Governo Federal. E a tradicional tocha do Fogo Simbólico será 

conduzida pelo atleta e medalhista olímpico Vicente Lenílson. Ele será acompanhado 

por alunos do Colégio Militar de Brasília. O Fogo Simbólico da Pátria foi criado em 1937 

e representa o patriotismo do povo brasileiro.  

 

Um dos destaques dos desfiles de 7 de Setembro e que se repete este ano é a 

formação da Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. O grupo 

se apresentará com 47 militares sobre uma única motocicleta.  

 

Neste ano, a Secretaria de Educação do Distrito Federal e os alunos da rede pública de 

ensino apresentam ao público uma homenagem aos quatro elementos da natureza: ar, 

água, terra e fogo. A intenção é enaltecer a preservação do meio ambiente e os 

recursos naturais como forma de garantir o desenvolvimento sustentável da 

humanidade.   

 



As bandas marciais da Aeronáutica, Exército e Marinha, além da banda sinfônica da 

Polícia Militar, também participam do desfile. O evento se encerra com a apresentação 

da Esquadrilha da Fumaça. Criada oficialmente em 1952, a Esquadrilha da Fumaça já 

realizou mais de 3.500 demonstrações pelo país e no exterior e a cada exibição 

emociona a todos que assistem ao espetáculo aéreo.   

 

Acesso 

O público que for acompanhar o desfile deve estar atento às alterações no trânsito. As 

vias S1, na altura da Catedral, e N1, na altura do acesso pela L4 Norte, estarão 

bloqueadas para carros a partir das 22 horas do dia 6 de setembro (quarta-feira).   

 

Por isso, a melhor opção é pegar o metrô até a estação Central para acessar o desfile. 

Quem optar por vir de carro, os estacionamentos dos anexos (S2 e N2) e do setor de 

autarquias Sul e Norte estarão liberados e de lá é possível chegar à pé até as 

arquibancadas, situadas no lado norte da Esplanada dos Ministérios. 

 

A organização do evento distribuirá 15 mil bandeirinhas ao público que ocupar as 

arquibancadas. Para não atrapalhar a visibilidade, não serão permitidas bandeiras de 

grande porte (com mastros), placas e cartazes. Haverá pontos de água e também 

banheiros químicos em todos os trechos das arquibancadas e ao longo do gramado da 

Esplanada, assim como 10 Postos de Saúde. 


