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DISTRITO MÚLTIPLO LD  

 AL 2016/ 2017 

CC ARI GALERA / CaL SANDRA 

1º VCC LUIZ ROBERTO GOBBI / CaL MARIA 

2ª VCC LIZA CRISTINA GANEM NOVAES 

 

FINALIDADE: Difundir e estimular ações de civismo e patriotismo aos 

associados dos Clubes que compõem o Distrito Múltiplo LD, como forma de 

elevar o amor ao Brasil e aos seus símbolos: bandeira, hino, brasão e selo 

nacionais e demais valores culturais.  

CIVISMO: O termo civismo refere-se a atitudes e comportamentos que no dia-

a-dia manifestam os cidadãos na defesa de certos valores e práticas 

assumidas como os deveres fundamentais para a vida coletiva, visando a 

preservar a sua harmonia e melhorar o bem-estar de todos. Mais 

especificamente, o civismo consiste no respeito aos valores, às instituições e 

às práticas especificamente políticas de um país. Dessa forma, o civismo é 

uma questão de cultura política e de filosofia política.  

PATRIOTISMO: Patriotismo, do grego patriótes (patrício), é o sentimento de 

orgulho, amor e devoção à pátria, aos seus símbolos (bandeira, hino, brasão 

e selo), vultos históricos, riquezas naturais e patrimônio material e imaterial. É 

razão do amor dos que querem servir ao país e ser solidário com os 

compatriotas. 

Ao longo da história, o amor à pátria vinha sendo considerado um simples 

apego ao solo. Tal noção mudou no século XVIII, que passou a assimilar 

noções de costumes e tradições, o orgulho da própria história e a devoção ao 

seu bem-estar. Através de atitudes de devoção e louvor para com a sua pátria, 

pode-se identificar um patriota. 
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As constelações que figuram na bandeira correspondem 
ao aspecto do céu do dia 15 de novembro de 1889, no Rio 
de Janeiro. Após a proclamação da República, em 1889, 
uma nova bandeira foi criada para representar as 
conquistas e o momento histórico para o país. Projetada 
por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com 
desenho de Décio Vilares, foi inspirada na Bandeira do 
Império, desenhada pelo pintor francês Jean Baptiste 
Debret. Aprovada pelo Decreto nº 4, de novembro daquele 
ano, manteve a tradição das antigas cores nacionais - 
verde e amarelo - do seguinte modo: um losango amarelo 
em campo verde, tendo no meio a esfera celeste azul, 
atravessada por uma zona branca, em sentido oblíquo e 
descendente da esquerda para a direita, com os dizeres 
“Ordem e Progresso”. As estrelas, que fazem parte da 
esfera, representam a constelação Cruzeiro do Sul. Cada 
uma corresponde a um Estado brasileiro e, de acordo com 
a Lei nº 8.421, de 11 de maio de 1992, deve ser atualizada 
no caso de criação ou extinção de algum Estado. A única 
estrela acima na inscrição “Ordem e Progresso” é 
chamada Spica e representa o Estado do Pará 
 

O Brasão de Armas do Brasil foi desenhado pelo 

engenheiro Artur Zauer, por encomenda do Presidente 

Manuel Deodoro da Fonseca. É um escudo azul-

celeste, apoiado sobre uma estrela de cinco pontas, 

com uma espada em riste. Ao seu redor, está uma 

coroa formada de um ramo de café frutificado e outro 

de fumo florido sobre um resplendor de ouro. O uso do 

brasão é obrigatório pelos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e pelas Forças Armadas. 

Também estão presentes em todos os prédios 

públicos 
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    (Fonte: Palácio Planalto) 

 
 

 
 
 

 
 

    

    
  
 

 
(Charles de Goulle -  

 Presidente Frances) 
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Selo Nacional é usado para autenticar os atos do 

governo. É baseado na esfera da bandeira nacional. Nele 

há um círculo com os dizeres “República Federativa do 

Brasil”. É usado para autenticar os atos de governo, os 

diplomas e certificados expedidos por escolas oficiais 

ou reconhecidas. 

Em 1890, por meio do Decreto nº 171, a composição 
musical do maestro Francisco Manoel da Silva é 
conservada como o Hino Nacional Brasileiro e 
durante um período aproximado de 32 anos, 
cantavam o hino com letras diferentes e 
inadequadas, nem sempre ajustadas à beleza e a 
dignidade da música. Somente às vésperas do 1º 
Centenário da Independência, em 6 de setembro de 
1922, o Decreto nº 15.671 oficializa a letra definitiva 
do Hino Nacional Brasileiro, escrita por Osório 
Duque Estrada em 1909. Existem também outros 
hinos nacionais, que representam símbolos 
importantes para o país. O mais antigo é o Hino da 
Independência, composto pelo próprio D. Pedro I. O 
Hino da Bandeira, escrito pelo poeta Olavo Bilac, foi 
apresentado pela primeira vez em 1906. Há ainda a 
Canção do Expedicionário, o hino cantado pelos 
soldados que lutaram a 2a Guerra Mundial na 
Europa. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HnEud_VRYY
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Os nossos Clubes têm a oportunidade de no período de 05 a 10 de setembro de 
2016 (Semana da Pátria) e de 14 a 18 de novembro de 2016 (Proclamação da 
República e Bandeira Nacional), fazerem atividades relacionadas às datas 
comemorativas contidas nestas duas semanas, junto as escolas públicas 
municipais e estaduais, das suas cidades. 
 
Atividade possível, e viável, é a de fazer o hasteamento da Bandeira Nacional com 
os alunos formados e cantando o Hino Nacional e Hino à Bandeira. Sugerimos, 
para tal, as seguintes atividades preliminares, dentro de um planejamento para 
execução desta proposta pelos Clubes dos nossos Distritos: 
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1º) Buscar o envolvimento (parceria) das Unidades Militares existentes na cidade: 
Policia Militar, Corpo de Bombeiro e Tiro de Guerra, para realizar os eventos em 
conjunto com os Lions Clubes. Objetos a conseguir: um grupo de militar para 
organizar e acompanhar as solenidades e, se possível, banda para tocar o Hino 
Nacional. Na eventualidade de não se conseguir uma banda, conseguir aparelho 
de som para reproduzir mídia digital com o Hino Nacional. Adicionalmente, 
preparo e apresentação de uma palestra para os alunos, com temas vinculados a 
civismo e cidadania, com duração máxima de 30 minutos, incluindo um tempo 
para que alguns alunos possam apresentar pergunta sobre o tema que venha a 
ser apresentado; 
 
2º) Se viabilizado o primeiro passo, buscar o compromisso das escolas públicas 
da cidade para aderir ao projeto, ajustar as datas possíveis e as condições para a 
realização do evento; 
 
3º) Se viabilizado o segundo passo, ajustar as datas, horários e demais variáveis 
entre todas as entidades envolvidas; 
 
4º) Preparar um pequeno folheto sobre os objetivos e finalidades de Lions para 
distribuir aos alunos e professoras das escolas que aderirem ao projeto. 
Aproveitar a oportunidade para divulgar as atividades do Lions (cartazes com 
fotos) e para apresentar convites para conhecerem o Clube e as suas atividades, 
como forma de se tentar cooptar mais voluntários para aumentar a nossa força de 
trabalho. 
 
5º) Caso seja realizado algum evento nesta duas semanas, solicitamos a gentileza 
de nos noticiar, através do e-mail: jorobal45@gmail.com, se possível enviando 
duas a quatro fotos, para que possamos emitir um Boletim Digital para divulgar a 
realização destas, e outras, atividades correlacionadas ao objeto desta 
Assessoria. Antecipadamente agradecemos a atenção e a consideração. 
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