
Desfile Cívico-Militar de 09 de julho
90º Aniversário da Revolução 

Constitucionalista de 1932

B O L E T I M



DESFILE CÍVICO-MILITAR DE 9 DE JULHO COMEMORATIVO AO 90º ANIVERSÁRIO DA 
REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932 -  SÃO PAULO/SP

A Revolução Constitucionalista, que teve seu marco inicial no dia 9 de julho de 1932, 
tinha por objetivo derrubar o Governo Provisório de Getúlio Vargas e a convocação de 
uma Assembleia Nacional Constituinte. Durante os conflitos, diversas organizações civis, 
dentre as quais escoteiros de São Paulo e Minas Gerais, se mobilizaram como apoio e au-
xílio aos revolucionários, no envio e recepção de mensagens, socorro aos feridos, dentre 
outras ações pacíficas de apoio aos soldados e à população. Em vista de tão importante 
atuação, os escoteiros são convidados a cada ano, a participar do Desfile Cívico-Militar 
em Comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932. 

As duas principais avenidas que ligam a cidade de São Paulo, de Norte a Sul – Nove de 
Julho e 23 de maio – têm a origem de seus nomes a partir da Revolução. Num conflito 
com os partidários de Getúlio Vargas no dia 23 de maio de 1932, que antecedeu a Revo-
lução Constitucionalista, quatro estudantes foram mortos, conhecidos pela sigla MMDC. 
O Obelisco, localizado no Parque Ibirapuera, maior monumento da cidade, com 72 metros 
de altura, é um mausoléu dos heróis de 1932. Lá estão os corpos dos estudantes mortos 
em 23 de maio e de mais de 600 combatentes que lutaram durante a Revolução. Projetado 
pelo escultor Galileo Emendabili, tudo em torno dele lembra o número 9, desde sua altura 
à quantidade de degraus na entrada.  Os escoteiros tiveram participação no Movimento 
Constitucionalista não só na capital de São Paulo, como na zona de guerra no Vale do 
Paraíba, com os rovers da Boy Scouts Paulistas servindo de enfermeiros, motoristas e 
sapadores. Nas cidades, a atuação também foi destacada como entregadores de correspon-
dência, especialmente as vindas da fronte de batalha. Nesse trabalho, dois jovens deram 
suas vidas:  Aldo Chioratto, em Campinas/SP, cujos despojos estão no Obelisco, vitimado 
por bombardeios da Aviação Federal, e João Gama Junior, em São Paulo/SP, vitimado em 
um acidente de bonde. 

Curiosidades



9 de julho de 2022 (sábado) 
Concentração em frente ao Museu Afro Brasil (entrada pelo portão 10 do Parque Ibira-
puera) às 08h30 
Encerramento previsto para às 12h30

Parque Ibipuera - Museu Afro Brasil
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera, São Paulo/SP 
Como chegar? https://goo.gl/maps/5SdLvF5krYMb5ATP7 
Opções de metrô:
Estação AACD Servidor - https://goo.gl/maps/ZDcypgCmhq6YgEKY9 (28 min. de cami-
nhada)
Estação Brigadeiro - https://goo.gl/maps/smrnZPNPNrwaCAK89 - (29min de caminhada)
Estação Ana Rosa - https://goo.gl/maps/QgjuAe7FTgxv2n6z8 - (34min. de caminhada)

Lobinhos, escoteiros, seniores/guias, pioneiros, escotistas e dirigentes, com registro es-
coteiro válido, devidamente uniformizados/trajados, conforme descrito no P.O.R. 
Obs. Os acompanhantes devem assistir ao Desfile na área reservada ao público, não sendo 
permitida a participação destes no desfile em pista.

A participação no Desfile 9 de Julho é gratuita.

Quando?

Onde?

Quem pode participar?

Quanto?



Como se inscrever?

Importante

Aquisição de Distintivos

Exclusivamente via PAXTU ADMINISTRATIVO, área de Eventos, por lote da UNIDADE ESCO-
TEIRA LOCAL, do dia 27 de junho, até às 23h59 do dia 07 de julho de 2022, ou até serem 
completadas todas as vagas. 

• O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De nada 
adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume sua parte na organi-
zação e motivação. É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes 
e designar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais/responsáveis legais 
questionar e conversar com estes adultos que acompanharão seus filhos.
• Limite de vagas 
1000 (mil) 
• No local do evento procurar por: Adalberto (Analista de Eventos - Escritório Regional) 
ou Chefe Frank Itinoce 

Distintivo desse evento será disponibilizado para 
pré-venda! Para comprar acesse:
http://meukit.escoteirossp.org.br 



Realização: Sociedade de Veteranos de 32 – MMDC e Polícia Militar do Estado de São 
Paulo
Organização: Coordenação Regional de Eventos

Dúvidas sobre programa e inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br    
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no 
corpo do e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do 
registro e telefone para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no 
Facebook Escoteiros SP

Gimirson de Oliveira Moura
Diretor Eventos

Matheus Luis Cardoso França
Diretor de Relações Institucionais

https://www.facebook.com/escoteirossp

