
BAIONETAS DE BURI
Portal Web/QR Code na preservação de monumentos da Revolução de 32

INTRODUÇÃO E METODOLOGIA:
Este trabalho objetiva apresentar iniciativa de resgate e preservação

de monumentos via tecnologia Portal WEB QR Code denominada

BAIONETAS DE BURI, ou seja, trata-se de um portal Web que

reúne informações sobre os monumentos da Revolução

Constitucionalista de 1932 existentes no município paulista de Buri.

Conhecida como a capital da revolução de 1932 no setor sul do

Estado de São Paulo, Buri foi palco de duros combates ocorridos

nos meses de julho e agosto de 1932 em defesa da Constituição, da

Liberdade e da Democracia em resposta à ditadura do Governo de

Getúlio Vargas decorrente da Revolução de 1930. Em face do

enorme sacrifício de vidas tantos de civis, quanto de militares que

combateram em Buri, vários monumentos locais foram erigidos em

sua memória, sendo que o mais significativo deles, o Monumento

aos Heróis de Buri que lutaram em São Paulo, inaugurado nas

comemorações dos 80 anos da epopeia de 32 em 2012, recebeu,

por conta deste projeto, placa de QR Code nele afixada cuja leitura

por dispositivo móvel possibilita acesso a portal Web (acesse no QR

Code abaixo) no qual seu visitante encontra informações acerca da

inauguração do monumento, seu significado histórico, o histórico de

vida dos ex-combatentes nele homenageados, sua localização na

cidade e a localização dos demais monumentos etc.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
Com o objetivo geral de divulgar e preservar a memória de cidadãos burienses

que lutaram pelo ideal constitucionalista via rede mundial de computadores,

este trabalho também pugna pelo objetivo específico de fomentar políticas

públicas com vistas ao restauro e a manutenção dos monumentos de 1932

existentes no município, patrimônio cultural de acintoso valor histórico que

lamentavelmente se encontra ameaçado pela ininterrupta ação depredatória.

Fonte. https://qrgo.page.link/Dw15c9VDC

Fonte. https://qrgo.page.link/AbAW378cfE

Fonte. https://qrgo.page.link/Daz87z568jn


