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novembro de verde e amarelo
Do imperador
a presidente
Antes do dia 15 de novembro
de 1889, o Brasil, este País que
amamos, vivia sob o regime monárquico. O que isso quer dizer?
Que um monarca exercia o cargo de chefe de Estado, em outras
palavras isso significa que uma
única pessoa mandava em todo
o País. Essa pessoa era o imperador Dom Pedro II. Esse regime
durou 67 anos.
Foi o Marechal Deodoro da
Fonseca, com o apoio dos republicanos, quem demitiu o Conselho
de Ministros e seu presidente e pôs
fim ao regime monarca no País.
Vale lembrar que o Brasil é o
único país das Américas que teve
um regime monárquico reconhecido mundialmente. O Haiti e o
México passaram pela mesma
experiência, porém por curto
tempo, tanto que nem foram relevantes para a história. Na monarquia, o cargo se mantém até
a morte ou a desistência do monarca. É hereditário, passa de pai
para filho.
Na noite do dia 15 de novembro, o Marechal assinou o manifesto proclamando a República
no Brasil e instalando um governo provisório. Três dias depois,
Dom Pedro II e a família imperial partiram para a Europa. Tinha início a República Brasileira
com Marechal Deodoro da Fonseca assumindo provisoriamente
o posto de presidente do Brasil.
A partir de então, o País seria governado por um presidente
escolhido pelo povo através das
eleições. Foi um grande avanço
rumo à consolidação da democracia no Brasil.

Na Bandeira, o céu, as
matas, a riqueza...

Quatro dias depois da Proclamação
da República foi instituída a bandeira
do Brasil, mais exatamente no dia 19 de
novembro de 1889. Nessa data, em todo
território nacional, é celebrado o Dia da
Bandeira com comemorações cívicas,
acompanhadas do Hino à Bandeira.
Você sabia que, além da Bandeira Nacional do Brasil, que todos conhecemos
muito bem, existem duas outras bandeiras
brasileiras oficiais: a bandeira presidencial e a bandeira vice-presidencial?
A bandeira nacional tem formato re-

tangular, com losango amarelo em fundo verde. No centro, a esfera azul celeste atravessada pela faixa branca com as
palavras “Ordem e Progresso” em letras
verdes.
No círculo azul estão 27 estrelas, que
retratam o céu do Rio de Janeiro, incluindo várias constelações, como, por exemplo, o Cruzeiro do Sul. As estrelas representam simbolicamente os 26 Estados e o
Distrito Federal. A única estrela que fica
na parte superior do círculo representa o
Estado do Pará.

Significado das cores
Branco significa o desejo pela paz
Azul simboliza o céu e os rios brasileiros

Amarelo representa as riquezas, como ouro
Verde é a mata, a rica floresta brasileira

