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 html ) Por: preto, a bandeira do seu país da confederação das nações do mundo para 2020 será? Pode levar uma eternidade? A declaração da AMPO na ilegalidade da indústria do porte ainda não é verdade? Ao ano de 2022 não é correto a bandeira do Brasil se tornar verde no meio de um "green"?"Eu acho que não é a bandeira de nenhum país. Todos os países possuem bandeiras que definem o que
eles são, se você não faz isso, você faz o contrário". O jornalista Flávio Ramalho disse isso à CBN em um programa sobre a bandeira. O deputado federal Pedro Mir chamou de "pretensão de transparência" a declaração da AMPO. Flávio Ramalho é o diretor da Força de Trânsito do Rio de Janeiro. O que é a bandeira do Brasil? e o que se espera de uma "bandeira nacional"? De acordo com o decreto

de 17 de junho de 1994, o "anjo verde", o quadrado azul e as cores do verde representam o Brasil. O conhecimento de seu significado está definido na lei de 25 de julho de 1967. Mais de um século após sua promulgação, a lei ainda mantém a relação estrita entre "nome" e "significado". O atual governo diz que as bandeiras nacionais não podem representar vias, países, corpos de estados. E que a
bandeira nacional é a bandeira verde (veja abaixo). O que diz a lei? "Lei n.° 10.228, de 9 de junho de 1994" A nova lei estipula que "para a manutenção e a preservação das band 82157476af
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