
MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

PRESS RELEASE

1º DE DEZEMBRO, DOMINGO: A MARINHA REALIZARÁ A CERIMÔNIA DE
SUBSTITUIÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL (BANDEIRÃO)

 – SÓ BRASÍLIA TEM! PRESTIGIE!

A Marinha do Brasil  realizará a  Cerimônia de Substituição  da Bandeira  Nacional,  no próximo

domingo, 1º de dezembro, às 10h, na Praça dos Três Poderes. A nova Bandeira será hasteada ao som

do Hino Nacional, com uma salva de 21 tiros de canhão. Após alcançar o topo do mastro, a antiga

Bandeira será arriada ao som do Hino à Bandeira – deste modo, o mastro nunca deixa de ter uma

Bandeira em seu topo.

A tradicional Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais veio do Rio de Janeiro especialmente para a Cerimônia

A apresentação da tradicional Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), que sempre

cativa o público com suas evoluções sincronizadas, é uma atração à parte. A Banda, composta por

baliza,  bumbos,  caixas  de  guerra,  taróis,  surdos,  quadriton,  pratos,  liras,  flautins,  trompetes  e

trombonitos,  também  é  famosa  pelo  uso  da  gaita  de  foles  e,  além  dessa  atração,  as  canções

executadas  pela  Banda  Marcial  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais  serão  acompanhadas  por  dois

cantores líricos. 



Na ocasião, também será realizada a premiação dos vencedores do Concurso de Redação “Operação

Cisne  Branco  2019”,  com  entrega  de  troféu  e  medalhas  para  os  participantes  de  Brasília.  A

Operação,  que  ocorre  em  todos  os  Distritos  Navais,  é  voltada  para  estudantes  do  ensino

fundamental e médio de escolas públicas e particulares. Ela busca despertar, junto à comunidade

escolar, o interesse pela Marinha e assuntos correlatos.

Paralelamente à solenidade, haverá as exposições “A Marinha no Planalto Central”, “A Marinha na

Antártica”  e  “Amazônia  Azul”,  e  ainda  exibição  de  maquetes  de  embarcações  militares,

motocicletas do Corpo de Fuzileiros Navais, uniformes militares e painéis informativos.

A Cerimônia de Substituição da Bandeira Nacional é aberta ao público e visa resgatar a tradição do

culto à Bandeira, incentivando o sentimento de patriotismo e de civismo. Trata-se de uma tradição

realizada todos os meses, em um revezamento entre Marinha, Exército, Força Área e Governo do

Distrito Federal. O rodízio é organizado pelo Ministério da Defesa.

Serviço:

Local: Praça dos Três Poderes

Data: 1º de dezembro

Horário: 10h

Entrada gratuita

Contato:

Comando do 7º Distrito Naval

Telefone: (61) 3429-4147 / (61) 3429-4149

E-mail: com7dn.imprensa@marinha.mil.br


