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            DIA DA BANDEIRA NACIONAL                  
 

           ORDEM DO DIA DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA 
 

Brasília, 19 de novembro de 2022. 

  
Há exatos 133 anos, quatro dias após a proclamação da República, 

o nosso País estabelecia, mantendo a tradição das cores nacionais, verde 

e amarelo, o seu maior símbolo de integridade: a Bandeira Nacional. 

Oriundo de estandartes e antigos brasões da época do Império, 

nosso símbolo augusto da paz, desenhado pelo francês Jean Baptista 

Debret, foi concebido em uma época, na qual a nação brasileira 

consolidava sua independência e conquistava a tão sonhada liberdade, 

como República. 

Nos traços da nossa bandeira, a cor verde representa a Casa de 

Bragança da família real portuguesa e a cor amarela, os Habsburgos, 

família da imperatriz Leopoldina, evidenciando, portanto, a união das 

casas reais que consolidaram nosso querido País. 

Além disso, as cores retratam, também, as riquezas do Brasil, tendo, 

no verde, as matas e florestas; no amarelo, as riquezas minerais e, no 

azul, o céu da cidade do Rio de Janeiro, o qual foi visto, no dia 15 de 

novembro de 1889, e tem o dispositivo de suas estrelas nela 

representada. 
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Na sua faixa branca, os dizeres positivistas de “Ordem e Progresso” 

traduzem o sentimento nacionalista e patriótico, o qual surgia e que, a 

cada dia, labutamos para manter. 

Sendo assim, é com orgulho que, em mais este 19 de novembro, 

data consagrada ao culto ao nosso Pavilhão, nossa bandeira é hasteada 

e homenageada, em todo o território, para que jamais seja esquecido o 

que esse importante símbolo nacional representa. 

Meus Comandados, 

Ao comemorarmos o Dia da Bandeira Nacional, a Força Aérea 

Brasileira, atenta ao cumprimento de sua missão constitucional, reafirma 

o seu compromisso com a Nação e mantém-se como alicerce da 

democracia e da estabilidade nacional. 

Nossos valores, assim como nosso sentimento de orgulho, de amor 

e de respeito aos símbolos nacionais, estão vívidos entre os homens e as 

mulheres que Defendem, Controlam e Integram os 22 milhões de 

quilômetros quadrados sob nossa responsabilidade. 

Ao finalizar, perpetuo o pensamento do filósofo francês Augusto 

Comte, que inspirou a composição da nossa bandeira: “o amor por 

princípio, a ordem por base e o progresso por fim”. É nesse espírito, 

portanto, que renovamos o juramento de honrar e defender a Pátria, se 

preciso for, com o sacrifício da própria vida.  

 

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR 

Comandante da Aeronáutica 


