NOSSA BANDEIRA – ESCOLA DE CIVISMO

Inauguração do
MONUMENTO AOS
EX-COMBATENTES DA
II GUERRA MUNDIAL

O

Exército Brasileiro e a Fundação
Cultural Exército Brasileiro,
FUNCEB, no intuito de prestar uma justa
homenagem aos ex-combatentes da Bahia,
que integraram as forças aliadas durante
a II Guerra Mundial, construíram em
Salvador, no bojo da restauração da
Praça Duque de Caxias, em frente ao
Quartel-General da 6ª Região Militar, um
monumento para reverenciar aqueles
que bravamente lutaram e derramaram
seu sangue em prol do Brasil.

Tropa da 6ª RM abrilhanta a solenidade de inauguração.

Alunos cantam o Hino Nacional no lançamento do Projeto em 2010.

O projeto distribuiu para escolas públicas municipais de Ensino
Fundamental, por intermédio de diversas organizações militares, nas
regiões dos diferentes Comandos Militares de Área, um kit cívico para
a realização do hasteamento da Bandeira Nacional, conforme previsto
em lei. O kit cívico é composto por Bandeira Nacional, CD de hinos,

A praça integra o Centro Histórico da
cidade e foi totalmente recuperada e
revitalizada, recebendo um melhor
sistema de iluminação, obra de paisagismo,
embelezamento visual, ordenamento
do tráfego, estacionamento de veículos
e um moderno espaço para visitação
pública, passando este a compor o
roteiro turístico de Salvador.

Vista noturna do Monumento aos Ex-combatentes.

A

FUNCEB e a Caixa Econômica Federal, com o apoio do Centro de
Comunicação Social do Exército – CComSEx, lançaram a edição
2010/2011 do Projeto NOSSA BANDEIRA – ESCOLA DE CIVISMO
desencadeado a partir do último Dia da Bandeira, 19 de novembro
de 2010. O lançamento foi realizado em Sobradinho - DF, no
Centro Educacional 03 daquela região administrativa. Os alunos
do turno matutino e integral foram reunidos no pátio coberto
e nesse local, foi realizada a homenagem ao Pavilhão Nacional
com o ato solene da entrega do kit cívico àquela escola.

O monumento foi idealizado pela
6ª RM, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Salvador, por intermédio
da Fundação Mário Leal Ferreira, sendo
o engenheiro Antônio Brito o autor do
projeto. A obra, executada pela Construtora Odebrecht S/A, foi realizada graças
ao patrocínio da PETROBRAS S/A.

Autoridades assistem ao hasteamento do Pavilhão Nacional.

Noticiário do Exército especial – contendo letra dos Hinos Nacional e da Bandeira, regras de hasteamento da
Bandeira Nacional, bandeiras históricas do Brasil e o “Recrutinha”, revista infantil com história do Dia da Bandeira.
Com essa iniciativa de grande alcance cívico e social, o Exército Brasileiro, a Caixa Econômica Federal
e a Fundação Cultural Exército Brasileiro visam estimular os sentimentos de patriotismo e de civismo dos
alunos de escolas públicas de Ensino Fundamental, proporcionando condições materiais às escolas para
o culto dos nossos símbolos maiores, a Bandeira e o Hino Nacional.

Gen. Ex Ferreira, Cmt 6ª RM, e o pracinha mais antigo de Salvador.

Visite nosso site: www.funceb.org.br

