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Apresentação

Na qualidade de presidente da ALMEPAR, sinto-me 
orgulhoso e honrado por fazer a apresentação desta primeira 
publicação versando os passos iniciais dessa novel academia 
de letras, que consolidam, de forma irretorquível, os elevados 
objetivos que nortearam a sua criação. 

Esta obra contém um valioso acervo de todos os passos 
iniciais que orientaram a concretização desse sodalício, um 
trabalho minucioso e dedicado de todos os integrantes da Diretoria, 
em especial o zelo do secretário, Capitão PM João Carlos Toledo 
Júnior, a quem muito deve a ALMEPAR pela pesquisa e divulga-
ção dos dados históricos, importantes para o acervo da Polícia 
Militar do Paraná. 

Dessa forma, a ALMEPAR foi criada justamente para 
pesquisar tantos fatos históricos que têm permeado as atividades 
da Polícia Militar do Paraná através de seu longo caminho e que 
permanecem desconhecidos não só por seus integrantes, mas 
principalmente pelo povo do Paraná, a quem a Corporação tem 
dedicado o vigor de seus componentes, muitas vidas, sacrifi -
cadas no ardor de suas lutas pela segurança e a paz entre todos os 
paranaenses. 
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Igualmente, a ALMEPAR, em suas pesquisas, pretende 
realçar o trabalho profi ssional de inúmeras lideranças que têm 
pontifi cado a sua história, verdadeiros chefes militares de compe-
tência reconhecida e cujas iniciativas solidifi caram o conceito da 
Corporação no seio da comunidade. 

É uma verdadeira legião de honrados cidadãos, que 
escolheram o trabalho árduo de lutar contra a criminalidade e 
dedicar suas vidas em proveito do próximo. 

A presente edição é um primeiro passo no caminho dessa 
preservação. 

Cel. PM Ref. Antônio Celso Mendes, 
Presidente da ALMEPAR 
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Introdução  
(Aspectos Históricos da Fundação da 

ALMEPAR)  

Em 14/03/18  

AVM Convite para Palestra Cel. Roberto 
Rodrigues de Meneses1 

Uma reunião com o presidente da Academia de Letras dos 
Militares Estaduais de Santa Catarina – ALMESC, Coronel PM 
RR Roberto, será realizada na sede da AVM, no dia 15 de março, 
às 10 horas, com o objetivo de viabilizar a criação da Academia 
de Letras dos Militares Estaduais do Paraná – ALMEPAR. 

O associado Capitão João Carlos Toledo Júnior, é autor 
do livro “A participação da Polícia Militar do Paraná nos confl itos 
bélicos: Da Guerra do Paraguai ao Contestado”, o que possibilitou 
sua diplomação como membro correspondente da ALMESC, em 
outubro de 2017. Agora, os trabalhos estão focados na criação de 
uma academia paranaense. 

“É muito importante a participação dos militares 
estaduais, da ativa e da reserva, que são escritores ou têm 
interesse nessa área acadêmica literária, para que possamos fazer 

1 Disponível em: <http://avmpmpr.com.br/site/academia-de-letras-dos-militares -estaduais-do-parana/> 
Acesso em 05 de maio de 2019.
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um levantamento e ainda este ano criar a ALMEPAR. Todos 
estão convidados a participar, o projeto é promover a fundação de 
academias em outros estados, inclusive no Paraná, e também da 
Academia Nacional de Letras para Militares Estaduais”, explicou 
o Capitão Toledo. 

A Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa 
Catarina foi fundada em outubro de 2012, com o objetivo de 
incentivar militares estaduais daquele estado a produzir obras 
literárias na área de segurança pública e também outros segmentos. 

Reunião discute criação de Academia de Letras 
dos Militares Estaduais do Paraná2 

Em 15/03/18 

O presidente da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais de Santa Catarina, Coronel Roberto Rodrigues de 
Menezes, participou de uma reunião na sede daAVM, nesta 
quinta-feira (15), para viabilizar a criação da Academia de Letras 
dos Militares Estaduais do Paraná. 

Ele foi recepcionado pelo presidente da AVM, Coronel 
Washington Alves da Rosa, o diretor do Departamento Cultural, 
Coronel Iranil dos Santos, o Subtenente Izaquiel e o Major 
Henrique, respondendo pela Diretoria de Eventos da Associação. 

2 Disponível em: <http://avmpmpr.com.br/site/reuniao-discute-criacao-de-academia-de -letras-dos-militares-
estaduais-do-parana/> Acesso em 05 de maio de 2019. 
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Na oportunidade, foi explanado sobre a estrutura da 
entidade e apresentado os pontos fundamentais para a elaboração 
e conclusão do projeto. 

O convite foi realizado pelo associado Capitão João 
Carlos Toledo Júnior, que é diplomado como membro corres-
pondente da ALMESC, entidade cultural fundada em outubro de 
2012, tendo como sede a Associação Barriga Verde dos Ofi ciais 
Militares Estaduais, na cidade de Florianópolis. 

Estiveram presentes no evento o membro da Academia 
Paranaense de Letras, Coronel Celso Antônio Mendes, o 
vice-presidente da ASSOFEPAR, Coronel Renê Roberto Witek, o 
vice-presidente da AMAI, Coronel Janary Maranhão Bussmann, 
o Capitão Marcelo Trevisan Karpinski, representando o Coman-
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do-Geral da PMPR; o Major Edison Carlos Pereira, represen-
tando o Comando do Corpo de Bombeiros, o 2º Sargento Emerson 
Ferreira França, representante da AVM na Casa Militar, além de 
diretores e colaboradores da AVM. 

PM inicia tratativas para criar a Academia de 
Letras dos Militares Estaduais do Paraná3 

Em 26/04/18 

Na manhã de quarta-feira (25/04) no Estado-Maior 
da Polícia Militar iniciaram os trabalhos para a elaboração do 
estatuto, do Regimento Interno e outros assuntos administrativos 
para a criação da Academia de Letras dos Militares Estaduais do 
Paraná (ALMEPAR). 

O colegiado busca estimular a produção literária na 
Corporação, bem como valorizar os policiais que já tem títulos 
publicados sobre segurança pública. 

A reunião foi presidida pelo capitão João Carlos Toledo 
Júnior, que integra a Academia de Letras dos Militares Estaduais 
de Santa Catarina (ALMESC) como Membro Correspondente, 
contando com a presença do presidente da entidade catarinense 
na Associação da Vila Militar (AVM) com policiais militares da 
ativa e da reserva remunerada a fi m de verifi car como se daria a 
criação do grupo. 
3 Disponível em: <http://intranet.pmpr.parana/?p=308528> Acesso em 03 de maio de 2019.

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   16 24/07/2019   10:45:29



17

Após a reunião, o processo para a criação da AL MEPAR 
seguiu para tramitação legal com objetivo de ser lançada ainda no 
ano corrente de 2018. 

Assim instituída Academia, para fazer parte dela, os 
militares devem possuir obras na área da segurança pú blica, 
história ou literatura e experiência profi ssional e acadêmica 
nessas áreas. 

Paraná terá Academia de Letras dos Militares4

 Uma reunião na manhã de quarta-feira (25/04) no 
Estado-Maior da Polícia Militar, em Curitiba, iniciou os trabalhos 
para a elaboração do Estatuto, do Regimento Interno e outros 
assuntos administrativos para a criação da Academia de Letras 
dos Militares Estaduais do Paraná (ALMEPAR). 

4 Disponível em: <http://jornalmilenio.com.br/2018/04/26/parana-tera-academia-de-letras-do-militares/> 
Acesso em 05 de maio de 2019. 
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O grupo busca estimular a produção literária na 
Corporação, bem como valorizar os policiais que já tem títulos 
publicados sobre segurança pública.

A reunião foi presidida pelo capitão João Carlos Toledo 
Júnior, que integra a Academia de Letras dos Militares Estaduais 
de Santa Catarina (ALMESC). 

Com objetivo de trazer o trabalho para o Paraná, houve 
uma reunião com o presidente da entidade catarinense na 
Associação da Vila Militar (AVM) com policiais militares da 
ativa e da reserva remunerada a fi m de verifi car como se daria a 
criação do grupo. 

O processo de criação está em andamento e o objetivo é 
que ainda este ano a Academia seja lançada. 

Para fazer parte da ALMEPAR os militares estaduais 
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da ativa ou da reserva, praças ou ofi ciais, devem possuir obras 
na área da segurança pública, história ou literária e experiência 
profi ssional e acadêmica nessas áreas. 

O próximo encontro será no dia 7 de maio, às 18 horas, na 
sede da AVM (R. Santo Antônio, nº 100 – Rebouças – Curitiba). 

Reunião dá andamento aos trabalhos para 
criação da ALMEPAR5 

Em 08/05/18 

Uma nova reunião aconteceu na tarde de segunda-feira 
(07), na AVM, para a criação da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais do Paraná (ALMEPAR). Os trabalhos foram concen-
trados para a elaboração do Estatuto, Regimento Interno e outros 
assuntos administrativos. 

5 Disponível em: <http://avmpmpr.com.br/site/reuniao-da-andamento-aos-trabalhos -para-criacao-da-
almepar/> acesso em 05 de maio de 2019. 
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Com o apoio da Associação, o projeto poderá contar 
ainda com um site e uma Fanpage própria para divulgação dos 
trabalhos acadêmicos, textos e produções literárias. 

O colegiado busca estimular a produção literária na 
Corporação, bem como valorizar os policiais que têm títulos 
publicados sobre segurança pública. 

O processo de criação seguiu sua tramitação legal para 
lançamento ainda no ano corrente de 2018. Para fa zer parte da 
ALMEPAR, os militares estaduais da ativa ou da reserva, praças ou 
ofi ciais, devem possuir obras na área da segurança pública, história 
ou literária e expe riência profi ssional e acadêmica nessas áreas. 

Reunião com Comando-Geral fecha tratativas 
para implantação da ALMEPAR em Curitiba6

Em 27/06/18 

A Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Audilene 
Rosa de Paula Dias Rocha, recebeu na manhã de quarta-feira 
(27/06), a equipe de ofi ciais que está instituindo a Academia 
de Letras dos Militares Estaduais da Polícia Militar do Paraná 
(ALMEPAR). Foi apresentado o andamento do projeto, bem 
como as tratativas para a inauguração que deverá ocorrer em 
agosto próximo. O Subcomandante da PM em exercício, coronel 
Antônio Zanatta Neto, também participou da reunião. 

6 Disponível em: <http://intranet.pmpr.parana/?p=318202> Acesso em 05 de maio de 2019. 
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“É importante motivarmos nossos ofi ciais e praças 
a escreverem e acredito que a criação da ALMEPAR é um 
grande passo para isso. Nós já trabalhamos para tornar a 
Academia Policial Militar do Guatupê em Centro Universi-
tário, nossa intenção é que ela exporte conhecimento e com 
este projeto ampliamos ainda mais nossa capacidade literária”, 
disse a Comandante-Geral da PM. Para o coronel da Reserva 
Remunerada da PM, Antônio Celso Mendes, que está auxiliando 
na implantação da ALMEPAR, a iniciativa é muito importante 
para a PM do Paraná. 

“Essa iniciativa da corporação, por meio do capitão 
Toledo, é muito importante porque vai abrir uma perspectiva 
de cultura dentro da corporação. Então, assim, haverá interação 
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com a Academia Policial Militar do Guatupê e vamos restaurar 
a perspectiva histórica da PM. O capitão Toledo é especialista 
na história do Paraná e está dando essa contribuição valiosa 
para que a ALMEPAR se instale e, realmente, seja uma célula 
viva dentro da corporação”, disse o coronel, que tem mais de 
15 livros publicados, ocupa a cadeira número 34 da Academia 
Paranaense de Letras e se aposentou em 1984. 

Para um dos idealizadores da ALMEPAR, capitão 
João Carlos Toledo Júnior, que integra a Academia de Letras 
dos Militares Estaduais de Santa Catarina (ALMESC), o 
grupo busca estimular a produção literária na Corporação, 
bem como valorizar os policiais que já tem títulos publicados 
sobre segurança pública. “Teremos a revista da ALMEPAR 
para publicar os trabalhos dos nossos escritores”, conta. “Hoje 
falamos com a Comandante-Geral a fi m de ajustar a data que vai 
acontecer a instalação e posse da ALMEPAR, prevista para o dia 
28 de agosto em Curitiba. Com a reunião de hoje o colegiado 
fecha a primeira parte das tratativas iniciais para a fundação 
daAcademia. 

O próximo passo agora é reunir o colegiado da 
ALMEPAR para a apresentação do restante da docu mentação e 
de outras questões burocráticas”, explicou Toledo. 
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ASSOFEPAR apoia criação da Academia de 
Letras dos Militares Estaduais do Paraná7 

A criação da Academia de Letras dos Militares Estaduais 
do Paraná (ALMEPAR) está na agenda dos eventos relativos às 
comemorações do 164º aniversário da PMPR. 

Na terça-feira (31/07), o Presidente da Associação 
dos Ofi ciais, Coronel Izaías de Farias, juntamente com outros 
Conselheiros, estiveram reunidos na Sede da ASSOFEPAR com 
integrantes da diretoria provisória da ALMEPAR. 

Entre as atribuições da Academia estão cultivar as 
relações entre os escritores, estimulando o intercâmbio de infor-
mações na área da Segurança Pública, da História da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, assim como da Literatura 
em Geral; cooperar com os órgãos de classe e entidades afi ns em 
seus objetivos culturais e sociais; constituir fóruns de estudo e 
veiculação na imprensa dos assuntos de Segurança Pública em 
geral, estimulando a nova geração de pesquisadores no Paraná 

7 Disponível em <https://www.assofepar.org.br/assofepar-apoia-criacao-da-academia -de-letras-dos-militares-
estaduais-do-parana> Acesso em 05 de maio de 2019.
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e instituir concursos literários, promover Encontros, Fóruns, 
Congressos e Seminários nas áreas de saber já especifi cadas. 

O Presidente da ASSOFEPAR, Coronel Farias, ressaltou 
que a criação da Academia também é uma premissa da Associação 
dos Ofi ciais. “É o estímulo à produção do conhecimento, seguindo 
não só a tendência regional, como nacional, uma vez que a própria 
Federação Nacional de Entidades de Ofi ciais Militares Estaduais 
(FENEME) incentiva a criação das Academias de Letras nos 
estados, trabalhando para que, a curto prazo, tenhamos também a 
Academia Brasileira de Letras dos Militares Estaduais. 

Instalação e posse da diretoria provisória da 
ALMEPAR8 

Em 06/08/18 

A instalação e posse da diretoria provisória da Academia 
de Letras dos Militares Estaduais do Paraná – ALMEPAR, foi 
realizada na sede da AVM, na sexta-feira (03), sendo nomeado 
como presidente o Coronel da reserva, Antônio Celso Mendes. 

No dia 28 de agosto, como parte das comemorações dos 
164 anos da PMPR, será realizada a fundação, instalação e posse 
defi nitiva, no auditório do Centro Universitário Curitiba. 

“Esse ato representa um momento de transformação na 
corporação. No momento que eu cumprimento a iniciativa do 

8 Disponível em: <http://avmpmpr.com.br/site/instalacao-e-posse-da-diretoria -provisoria-da-almepar/> 
Acesso em 05 de maio de 2019.
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Capitão Toledo e dos demais militares estaduais que se dedicaram 
nesta tarefa, para que realmente a Academia possa ser um diferen-
cial de cultura, aproveitando o potencial de inteligência da Insti-
tuição”, afi rmou o presidente. 

A diretoria fi cou assim composta: presidente: Cel. PM 
Ref Antônio Celso Mendes; vice-presidente: Cel. PM Ref Janary 
Bussmann Maranhão; diretor de Eventos e Cultural: Maj. QOPM 
Alan Waldick de Almeida Garrett; secretário: Cap. QOPM João 
Carlos Toledo Júnior; tesoureiro: Cap. QOPM Marcelo Trevisan 
Karpinski; e bibliotecário: Subten. PM RR Izaquiel Leal Miranda. 

Durante a posse provisória, além do Coronel Celso 
Mendes, a mesa foi composta ainda pelo presidente da AVM, 
Coronel Washington Alves da Rosa; o diretor do CPM, Major 
Marcelo Toniolo; e o diretor adjunto da Diretoria de Finanças 
da PMPR, Major José Semmer Neto. Na ocasião, o Capitão 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   25 24/07/2019   10:45:30



26

João Carlos Toledo Júnior, um dos idealizadores do projeto, 
informou que o Capitão Rosinha será o patrono da Academia, em 
homenagem e reconhecimento ao maior historiador da PMPR. 

O evento contou ainda com a participação do Coronel 
Sérgio Malucelli, na ocasião fez uma breve referência à impor-
tância da presença do Coronel Antônio Celso Mendes, nomeado 
presidente. “Fui seu aluno e ele deixou muitos exemplos positivos. 
A sua posse valoriza ainda mais a corporação”. 

O Coronel Washington destacou o trabalho do Departa-
mento Cultural da AVM, com a publicação de livros, que colocam 
o Paraná no cenário nacional como referência na literatura 
policial. “Hoje temos uma lista grande de obras editadas e essa 
iniciativa de criação de ALMEPAR consolida essa atuação. É 
uma satisfação muito grande estarmos aqui, nessa parceria, e 
certamente a Academia tão logo alcançará as maiores posições 
no ranking nacional, engrandecendo a Polícia Militar do Paraná”, 
afi rmou. 

O projeto, que busca estimular a produção literária na 
Corporação, bem como valorizar os policiais que já tem títulos 
publicados sobre segurança pública, conta com o apoio da AVM, 
que foi sede das reuniões para a defi nição da Academia, dos 
trabalhos concentrados para a elaboração do estatuto, regimento 
interno e outros assuntos administrativos. 

Os integrantes da diretoria empossada têm uma grande 
experiência na área literária, com destaque para o presidente, que 
é membro da Academia de Letras do Paraná; o vice-presidente, 
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Disponível em: <http://intranet.pmpr.parana/?p=323490> Acesso em 03 de maio de 2019. 

que é membro do Instituto de História e Geografi a do Paraná; o 
Diretor de Eventos e Cultural que integra a Academia Cultural 
de Curitiba; e o Secretário, que é membro correspondente da 
Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina. 
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Academia de Letras dos Militares Estaduais do 
Paraná é fundada com garbo e condecorações 

na Capital9 
Em 29/08/18 

Por Márcia Santos - Jornalista PMPR 

Oficiais e praças da ativa e da reserva remunerada, 
totalizando um grupo de 18 integrantes, são os primeiros a fazer 
parte da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 
(ALMEPAR) e os acadêmicos tomaram posse das suas respec-
tivas cadeiras durante a cerimônia de fundação da entidade na 
Universidade Curitiba, na noite desta terça-feira (28/08). O ato foi 
presidido pela Comandante-Geral da PM, coronel Audilene Rosa 
de Paula Dias Rocha, e pelo Secretário Chefe da Casa Militar, 
coronel Maurício Tortato. 

A criação da ALMEPAR é um marco para as comemora-

9 Disponível em: <http://intranet.pmpr.parana/?p=330347> Acesso em 05 de maio de 2019. 
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ções pelos 164 anos de existência da Polícia Militar, e justamente 
por se tratar de uma iniciativa para preservar a história da 
Corporação e buscar a expansão da produção literária sobre a 
segurança pública. São 18 acadêmicos que possuem envolvi-
mento com a literatura e fazem parte de várias épocas da PM. 

A coronel Audilene acredita que a ALMEPAR surge 
para reunir a produção de textos e obras que colaboraram para 
o aperfeiçoamento doutrinário da Polícia Militar. “Nosso grande 
objetivo é cada dia prestar um serviço melhor e não tem outra 
forma que não seja buscar o aprimoramento por meio da capaci-
tação dos policiais militares com os livros, tanto os acadêmicos 
quanto os de teor técnico”, apontou. 

Durante a solenidade foi dada a posse a presidência 
da ALMEPAR, à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal. O 
coronel reformado Antônio Celso Mendes, que possui mais de 
15 livros publicados, ocupa a cadeira número 34 daAcademia 
Paranaense de Letras e se aposentou em 1984, exerce o cargo 
de presidente da entidade. 

“A ALMEPAR vai cuidar principalmente dos aspectos 
históricos da corporação. A PM do Paraná tem participado de 
muitos acontecimentos históricos que marcaram a evolução 
do estado que precisam ser registrados. AAcademia vai cuidar 
também da produção de biografi as sobre personagens importantes 
para a Corporação, sempre de maneira espontânea e criativa”, 
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explicou o coronel. 

Cada uma das 18 cadeiras homenageia um militar estadual 
que teve destaque durante sua passagem pela Corporação, muitos 
personagens de momentos históricos como coronel Joaquim 
Antônio de Moraes Sarmento coronel Cândido Dulcídio Pereira, 
dentre outros que exerceram papéis fundamentais. Os acadêmicos 
receberam o diploma e a insígnia para marcar o ingresso à 
ALMEPAR. A Comandante-Geral, e o Diretor-Comandante da 
Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), coronel Mauro 
Celso Monteiro, receberam o diploma de acadêmico de honra. 

“É mais uma satisfação para a família Alves da Rosa 
receber em nome do nosso querido pai essa homenagem, onde o 
pai se torna patrona da Academia de Letras dos militares estaduais. 
Mais uma vez o trabalho do pai sendo reconhecido, que se fosse 
vivo, com certeza, estaria integrando junto dos demais partici-
pantes tomando posse da Academia”, parabenizou o Presidente 
da Associação da Vila Militar e fi lho do capitão João Alves da 
Rosa Filho, patrono da ALMEPAR, o qual foi homenageado 
“post-morten” com a Medalha do Mérito da ALMEPAR. 

O capitão João Carlos Toledo Júnior, acadêmico da 
entidade e que fez parte da equipe que idealizou o projeto, 
explicou que ao ter contato com a Academia de Letras da PM de 
Santa Catarina o incentivo para que o Paraná também tivesse um 
órgão que centralizasse a produção literária. “Um dos objetivos 
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da ALMEPAR é mostrar para 
a comunidade paranaense que 
nós temos a intenção de transpa-
recer o nosso policial, bombeiro, 
ofi cial e praça. Também faremos 
concursos literários, questões de 
processos seletivos para novos 
acadêmicos na nossa corporação 
e, também de um modo geral, 
divulgar e elevar o nome da nossa instituição”, concluiu. 

Comitiva da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais de Santa Catarina - (ALEMSC) 
Prestigia a Fundação, Instalação e Posse da 

Academia de Letras dos Militares é instalada no 
Paraná - (ALMEPAR)10 

Em 03/09/18 

Uma comitiva da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais de Santa Catarina, liderada pelo presidente da ALMESC, 
Cel Roberto Rodrigues de Menezes, prestigiou a instalação da 
Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná. 

A solenidade foi acompanhada por autoridades militares 
como a Comandante Geral da PMPR, Cel Audilene de Paula Dias 

10 Disponível em: <https://www.acors.org.br/2018/academia-de-letras-dos-militares-e -instalada-no-parana/> 
Acesso em 05 de maio de 2019.
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Rocha, o chefe do Estado-Maior Geral no Paraná, Cel Antônio 
Zanatta Neto, e o chefe da Casa Militar, Cel Maurício Tortato. 

Na mesa de honra: Cel Maurício Tortato, chefe da Casa 
Militar, Cel Roberto Rodrigues de Menezes, presidente da 
ALMESC, Cel Audilene de Paula Dias Rocha, Comandante Geral 
da PMPR, Cel Afonso Landa Camargo, presidente da Academia 
Brigadiana de Letras, e Cel Antônio Zanatta Neto, Chefe do 
Estado-Maior. 

Associação dos Ofi ciais prestigia fundação da 
ALMEPAR11 

O auditório da UNICURITIBA fi cou lotado, na noite 
desta terça-feira (28), para a cerimônia de fundação, instalação 
e posse dos acadêmicos da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais do Paraná (ALMEPAR). 

A solenidade cumpriu todo o rito, com apresentação dos 18 
acadêmicos e seus respectivos patronos que nomeiam as cadeiras, 
acendimento das velas com as cores do estado pela Comandante-
-Geral da PMPR, Coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, 
entrega de insígnias e certifi cados e posse dos acadêmicos. 

Para o Presidente da ASSOFEPAR, Coronel Izaías de 
Farias, a fundação da ALMEPAR foi um marco histórico. “É um 

11 Disponível em: <https://www.assofepar.org.br/associacao-dos-ofi ciais-prestigia -fundacao-da-almepar> 
Acesso em 05 de maio de 2019.
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Em pé: Cel Bornhofen (SC), Cel Anchieta (RS), Cel Afonso Landa (RS), Cel 
Mendes (PR), Cel Roberto (SC), Maj Nicolau (SC) e João Henrique de Paiva, fi lho 

do capitão Paiva, patrono da Cadeira 30 da ALMESC. 
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marco não apenas para a PMPR e os Militares Estaduais, mas 
também para os Militares de todo o Brasil, porque a fundação 
da Academia de Letras do Paraná se soma a outros estados 
que já possuem suas Academias, a exemplo de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, que está em vias de 
instalação. 

Então, esses estados estão unidos para consolidar o 
projeto de, num futuro próximo, fundar a Academia Brasileira de 
Letras Militares”, disse o Coronel Farias, que também enalteceu a 
vinda de representantes de outros estados para a solenidade. 

“Foi muito importante a presença do Presidente da 
Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, 
Coronel Roberto Rodrigues Menezes e o Presidente da Academia 
Brigadiana de Letras, Coronel Alberto Afonso Landa Camargo, 
apoiando a nossa Academia e consolidando essa cultura de 
fortalecimento das Polícias Militares em âmbito nacional, além 
de ser um estímulo aos pensadores das Polícias Militares, que 
colocam sua dedicação e suas pesquisas em obras para fortalecer 
a Corporação e a Classe dos Militares Estaduais”, fi nalizou o 
Presidente daASSOFEPAR. 

A ASSOFEPAR parabenizou os acadêmicos que 
assumiram as cadeiras na Academia de Letras dos Militares 
Estaduais do Paraná e enalteceu o Presidente da ALMEPAR, 
Coronel Antônio Celso Mendes por seu destaque, tanto no conhe-
cimento, como na cultura da Polícia Militar do Paraná. 
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Vice-presidente da AMAI ocupa cadeira na 
Academia de Letras dos Militares Estaduais12 

Em 29/08/2018 

Foi realizada na terça-feira (28), no auditório da Unicu-
ritiba, a inauguração da Academia de Letras dos Militares 
Estaduais. Entre os 18 acadêmicos, o vice-presidente da AMAI, 
Coronel Janary Maranhão Bussmann, ocupa a cadeira número 2 
da ALMEPAR.

Entre os principais objetivos da Academia, que tem como 
presidente o coronel Antônio Celso Mendes, estão o desenvolvi-
mento do nível cultural dos policiais, a preservação da história 
da Polícia Militar do Paraná e o incentivo à produção literária, 
técnica e acadêmica dos policiais, inclusive com criação de 
doutrinas próprias. 

12 Disponível em: <http://www.amai.org.br/noticia/2948/vice-presidente-da-amai-ocupa -cadeira-na-academia-
de-letras-dos-militares-estaduais> Acesso em 05 de maio de 2019. 
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O diretor de comunicação da AMAI, coronel César 
Alberto Souza, e o diretor de assuntos institucionais, coronel 
Marcos Antônio Wosny Borba, prestigiaram o evento represen-
tando a Entidade.

Solenidade marca instalação da ALMEPAR e 
posse dos acadêmicos13 

Em 29/08/18 

A cerimônia solene de fundação, instalação e posse 
da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná 
(ALMEPAR) foi realizada na noite de terça-feira (28), no 
auditório da Unicuritiba. Mais de 450 pessoas estiveram presentes, 
entre elas, representando a AVM, o presidente Coronel Washin-
gtonAlves da Rosa, a diretora do Departamento de Crédito ao 
Associado, Coronel Rita Aparecida de Oliveira; a diretora da 
AVMSHOP, Adriane Zimmer Monteiro; o prefeito Sargento 
Sidney Alcântara, e o Subtenente Machado. 

Após o Hino Nacional Brasileiro, sob a regência da 
Banda de Música da PMPR, o presidente da ALMEPAR, Coronel 
Antônio Celso Mendes, proferiu a leitura de introdução e a 
Coronel Audilene foi convidada a acender as velas, nas cores do 
Estado e do estandarte da Academia e, em seguida, procedeu-se a 
entrada e colocação do estandarte no dispositivo do pavilhão da 
Bandeira Nacional. 

13 Disponível em: <http://avmpmpr.com.br/site/solenidade-marca-instalacao-da-almepar -e-posse-dos-
academicos/> Acesso em 05 de maio de 2019. 
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Ao todo são 18 acadêmicos que ocupam uma cadeira 
na Academia: Coronel Antônio Celso Mendes; Coronel Janary 
Maranhão Bussmann, Coronel Irineu Ozires Cunha, Coronel Élio 
de Oliveira Manoel, Major Waldick Alan de Almeida Garrett, 
Major José Semmer Neto, Major Marcelo Toniolo de Oliveira, 
Major Dalton Gean Perovano, Major Marco Antônio da Silva, 
Capitão Valmir de Souza, Capitão Claudionor Agibert, Capitão 
João Carlos Toledo Júnior, Capitão Rodolfo Kredens Silva, 
Capitão Marcelo Trevisan Karpinski, Tenente Adirley Witti-
kowski, Tenente Rafael Gomes Sentone, Subtenente Izaquiel 
Leal Miranda e o Soldado Marlon Ricardo de Assis Bastos. 

Homenagem 

O Capitão Rosinha é o patrono da Academia e recebeu 
uma homenagem “Post-Mortem” com a entrega da medalha 
de mérito daALMEPAR à sua esposa, Marilu Moresqui Alves 
da Rosa, e demais familiares. A Comandante-Geral e o diretor 
comandante da APMG também foram homenageados, com a 
entrega do diploma de Acadêmico de Honra. Na sequência, proce-
deu-se a cerimônia de recebimento de insígnias, termos de posse 
e diplomas aos membros efetivos e fundadores. 

A mesa diretiva foi composta pela Comandante-Geral da 
PMPR, Coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha; o presidente 
da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina, 
Coronel Roberto Rodrigues Menezes; o presidente da Academia 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   37 24/07/2019   10:45:31



38

Brigadiana de Letras, Coronel Alberto Afonso Landa Camargo; 
o Secretário Chefe da Casa Militar, Coronel Maurício Tortato; 
e o Chefe do Estado-Maior da PMPR, Coronel Antônio Zanatta 
Neto. Também foram chamados o diretor comandante daAPMG, 
Coronel Mauro Celso Monteiro; e o presidente da Academia 
Paranaense de Letras, Ernâni Buchmann; entre outras autoridades. 

ALMEPAR - Academia de Letras dos Militares 
Estaduais do Paraná14

Diante do potencial esclarecido de suas escolas de 
formação, com muitos de seus ofi ciais e praças cursando 
universidades, resolveu o Comando-Geral da Corporação, 
por infl uência de sua co-irmã de Santa Catarina, criar a sua 
academia de letras, a ALMEPAR (Academia de Letras dos 
Militares Estaduais do Paraná). 

Esta academia é mais um passo no engrandecimento de 
suas fi nalidades, na qual pretende desenvolver o nível cultural 
de seus integrantes, bem como pesquisar a história vivida nos 
momentos cruciais da história do Paraná. Outros estados já têm 
estruturadas as suas academias de letras, como Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul e Bahia, que está em fase de estruturação. 

Nunca será demais ressaltar a importância de tal iniciativa, 

14 Disponível em: <http://www.fi losofi aparatodos.com.br/geral/almepar-academia-de-letras-dos-militares-
estaduais-do-parana/> Acesso em 05 de maio de 2019.
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pelos seus aspectos de que, com ela, poderão os seus membros ser 
incentivados a pesquisar os importantes momentos pelos quais 
têm passado a instituição, que comemora nesse mês a passagem 
dos seus 164 anos de existência, desde sua fundação, em 10 de 
agosto de 1854. 

Igualmente, tal academia deverá ser o lócus privilegiado 
para o desenvolvimento cultural de toda a Corporação, incenti-
vando seus integrantes a se tornarem escritores, o que represen-
taria um crescimento na histó ria da Polícia Militar. 

Igualmente, será seu objetivo a pesquisa relacionada à 
vida histórica dos inúmeros de seus notáveis, o que haverá de 
contribuir no aumento da ilustração histórica da Polícia Militar 
como também de seus integrantes, na qual deverão ser realçadas 
as ações que desempenharam em momentos cruciais da evolução 
do estado do Paraná, rotineiramente esquecidas no passar dos 
dias da Corporação, mas que merecem ser permanentemente 
lembradas. 

A Polícia Militar do Paraná, além de estar presente 
diuturnamente na vida dos paranaenses, tem histórico de partici-
pação em todos os momentos cruciais de evolução de seu povo, 
como a revolução do monge Zé Maria no Irani, o cerco da Lapa, a 
revolução constitucionalista de 32, o movimento de posseiros no 
sudoeste, em 1957, a revolução do pente em Curitiba, a revolução 
de 1964, etc. 
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Segue abaixo links referentes aos vídeos da 
cerimônia de Fundação, Instalação e Posse dos 

Membros da ALMEPAR 

1) Vídeo produzido pela Associação da Vilar Militar: 
https://www.youtube.com/watch?v=T7Js6aemxGI 

2) Vídeo produzido pela Associação de Defesa dos Direitos dos 
Policiais Militares Ativos, Inativos e Pensionistas: 
https://www.facebook.com/amai.pmpr.3/videos/almepar -
academia-de-letras-dos-militares -estaduais/658953761147064/ 
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Capítulo 1                                         
Patrono da ALMEPAR 

Nascido em Curitiba, no ano de 1933, casou-se com 
Marilu Moresqui Alves da Rosa no dia 23 de março de 1962 e 
tiveram 05 fi lhos: João Alves da Rosa Neto, Estela Maris Alves 
da Rosa, Washington Alves da Rosa, Wellington Alves da Rosa e 
Marcelo Alves da Rosa. 

Ingressou na Polícia Militar do Paraná como Soldado, no 
ano de 1953, galgando todas as graduações até atingir o posto de 
Capitão, sendo transferido para a Reserva Remunerada no ano de 
1984, porém mesmo na Inatividade não deixou de prestar serviço 
à PMPR, sendo nomeado através de portaria como diretor do 
museu da polícia militar, tendo escritos várias obras técnicas e 
históricas sobre a PMPR e publicado 10 livros com essa temática, 
bem como ingressado logo após a passagem para inatividade no 

Capitão PM João Alves da Rosa Filho
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Instituto de Geografi a e História do Paraná. 

Faleceu com 71 anos de idade, no dia 13 de setembro de 
2004, no ano que a PMPR comemorou seus 150 anos de criação. 

Como  homenagens  póstumas,  no  ano  de  2005  o 
19º Batalhão da PMPR (Toledo/PR) recebeu seu nome como 
designação histórica, bem com no ano de 2009 seu nome foi dado 
à medalha do mérito escolar do curso de habilitação do quadro 
especial de ofi ciais da PMPR, em 2017 a Biblioteca da Academia 
Policial Militar do Guatupê recebeu seu nome como homenagem 
pelos relevantes serviços prestados a cultura militar da Corporação 
e no ano de 2018, por proposição do Vereador Bruno Pessuti, seu 
nome foi dado a um jardinete no bairro Alto Boqueirão. 
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Capítulo 2                                       
Patronos das Cadeiras

Cadeira - 1 

Acadêmico: Coronel Antônio Celso Mendes15 

Patrono: Cel. PM Cândido Dulcídio Pereira 

Nascido em Curitiba, no dia 22 de novembro de 1861. 
Era fi lho do Capitão Cândido José Pereira e de Dona Cândida da 
Silva Lopes Pereira. 

15 Militar Estadual Inativo (Cel. PM Ref.). Foi Secretário-Chefe da Casa Militar do Paraná e Chefe do 
Estado-Maior da PMPR. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, Mestre em Direito 
Público pela UFPR. Professor de Filosofi a do Direito e de Hermenêutica Jurídica na PUC/PR. Membro 
do Centro de Letras do Paraná, do Círculo de Estudos Bandeirantes e da Academia Brasileira de Ciências 
Morais e Políticas (RJ). Autor de várias obras. Membro da Academia de Letras do Paraná (Cadeira – 34, 
Patrono: Júlio David Perneta). 
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Assentou Praça como “Soldado Nobre” - Cadete  por ser 
fi lho de Ofi cial. 

Em 1887, era Alferes da arma da Cavalaria e após 
participar da Proclamação da República veio transferido para 
o Paraná, passando a servir no 8º Regimento de Cavalaria de 
Curitiba. Em 1870, foi promovido ao posto de Tenente. 

Em 29 de janeiro de 1891, foi comissionado no posto de 
Coronel, e assumiu o Comando do então Regimento de Segurança 
(atual PMPR). 

Durante os combates do Cerco da Lapa, no dia 07 de 
fevereiro de 1894, estava já no fi nal de sua observação e se 
preparava para afastar-se daquele posto que se tornava cada vez 
mais perigoso dado as novas e mais certeiras pontarias com que o 
inimigo procurava atingi-lo. 

Foi nessa ocasião ferido por um projétil que atravessando 
o seu porta-revólver e o talim foi alojar-se lhe na bexiga, achatan-
do-se contra o osso ilíaco. 

Ferido e agonizante foi atendido incontinente pelo Dr. 
João Cândido, sendo conduzido para a residência do Coronel 
Lacerda. O seu estado era extremamente grave. 

Mesmo sofrendo dores cruéis, ainda encorajava seus 
comandados, incitando-os à vitória. Suas vibrantes palavras, sua 
presença varonil, infundiam nos combatentes ânimo e valentia. 
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Antes de dar o último suspiro, dizia aos que o cercavam: 
“É só tirar essa dor das minhas costas, que não bato o rosquete”. 

Mencionava ainda que quando melhorasse iria para as 
trincheiras e que a canseira que sentia era da cama, mas que havia 
de se levantar. 

Às dez horas do dia seguinte expirava o valoroso e 
destemido soldado, que foi de um estoicismo raro. A sua morte 
era começo do descalabro. 

Assim que os componentes do Regimento de Segurança 
souberam da morte de seu heroico comandante, abandonaram as 
trincheiras para prestar-lhe as últimas homenagens. 

O Cel. Dulcídio portou-se heroicamente, lutando em 
todas as fases das operações, enaltecendo sempre sua vida de 
soldado disciplinador e bravo e envaidecendo com isso a Polícia 
Militar do Paraná que lhe fora confi ada pelos poderes públicos do 
Estado. 

Honrou constantemente a confi ança, que lhe tinha do 
General Carneiro e tombou no seu posto, quando mais acesa 
estava à luta, antecipando-se ao seu chefe no sacrifício e legando-
-nos esta força com os nomes de brava e leal que orgulhosamente 
conserva até os dias de hoje, como atributo especial ao insigne 
comandante. O bravo Comandante do Regimento de Segurança, 
um dia antes de receber o ferimento que lhe roubou a vida, havia 
sido promovido ao posto de Capitão do Exército, por atos de 
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bravura praticados no Cerco da Lapa. 

O Cel. DULCÍDIO era Ofi cial retraído, atencioso e 
tratável, sempre teve grande consideração pelos seus comandados 
e não havia ninguém que, falando com ele, não fi casse cativo da 
fi dalguia de suas maneiras. 

Como uma justa homenagem, em 1968 o Regimento de 
Polícia Montada recebeu o nome “Regimento Coronel Dulcídio”, 
bem como seu nome foi colocado na Medalha do Mérito Escolar 
do Curso de Formação de Ofi ciais (1º, 2º e 3º Colocado) e uma 
via pública em Curitiba/PR leva seu nome como homenagem. 
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Cadeira - 2 

Acadêmico: Coronel Janary Busmann Maranhão16 

Patrono: Cel. PM Carlos Bardelli

Nascido em Paranaguá – PR, a 05 de fevereiro de 1895, 
sendo fi lho de Pedro Bardelli e de Antônia de Souza Bardelli. 

Ingressou na Polícia Militar (na época Regimento de 
Segurança) a 23 de setembro de 1912, quando exercia o Comando 
o Coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho que, como sabemos, 
viria a falecer no mês de outubro daquele ano, no fatídico combate 
do Irani. 
16 Militar Estadual Inativo (Cel. PM Ref.). Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfi co do Paraná. 
Autor de várias obras, entre elas a Biografi a do Patrono da ALMEPAR. Foi Diretor de Ensino da PMPR, 
Vice-presidente da AMAI e Primeiro Comandante da então 1ª CIPM (atualmente 28º BPM) localizado na 
cidade da Lapa/PR. 
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Foi casado com Ursolina Forster. 

Foi promovido a Cabo em 17 de abril de 1915, a 3º 
Sargento em 01 de julho de 1920, a 2º Sargento em 02 de julho 
de 1921 e em seguida, a 04 de julho, a graduação de 1º Sargento. 

No decorrer da Revolução de 1924 integrou o efetivo que, 
por designação do Comandante Geral, Coronel João Monteiro do 
Rosário (este o terceiro ofi cial da Corporação a exercer o cargo), 
seguiu para operar em serviços de guerra no Paraná e em São 
Paulo. 

O seguimento ocorreu no mês de julho de 1924 e Carlos 
Bardelli ali constava comissionado no posto de 2º Tenente, no 
Batalhão comandado pelo então Capitão Joaquim Antônio de 
Moraes Sarmento. 

Sua carreira no ofi cialato iniciou a partir daquele insidioso 
movimento, fi ndo o qual foi efetivado como 2º Tenente a partir de 
25 de julho de 1925. 

A 19 de julho de 1930 foi promovido, por merecimento, 
ao posto de 1º Tenente. 

A 03 de agosto de 1942, por antiguidade, foi promovido 
a Capitão. 

A 23 de dezembro de 1948 alcançou o posto de Major, 
por merecimento. 

Foi transferido para a Reserva Remunerada no posto de 
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Tenente-Coronel a 09 de novembro de 1950, após 38 anos de 
serviço. Através do Decreto nº 35.781 de 20 de janeiro de 1961, 
foi promovido, já na inatividade, ao posto de Coronel. 

Foi através do trabalho do Capitão João Alves da Rosa 
Filho (mais conhecido como Capitão Rosinha) que esse acadêmico 
reconheceu a importância do trabalho do Coronel Bardelli. Ao 
tomar conhecimento de sua veia histórica tive o privilégio de 
receber informações preciosas referentes aos diversos eventos 
que pontifi caram a participação da Polícia Militar desde a sua 
origem. 

O Patrono da ALMEPAR ainda não havia publicado seu 
acervo histórico, mas comentava sobre o desinteresse, principal-
mente da ofi cialidade, pela preservação de registros, destacando 
pelo menos duas exceções que mais o marcaram. 

Referia-se com respeito ao Coronel da Reserva Carlos 
Bardelli ofi cial culto e dedicado, que tinha elaborado a pedido 
do Comandante Geral Coronel Pedro Scherer Sobrinho, um 
levantamento da legislação interessando à Polícia Militar. Cel. 
Bardelli, então 1º Tenente, procedeu a minucioso levantamento, 
principiando com a Lei nº 7, de 10 de agosto de 1854, concluindo 
com o Decreto-Lei nº 17 de 03 de março de 1942, tendo dado ao 
trabalho o título “Força Policial do Estado do Paraná: Subsídios 
para sua história”, com ênfase na legislação. 

Esse acadêmico comentou com o saudoso Capitão Rosinha 
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o fato de ter usado, quando em minhas missões como Delegado 
de Polícia, um trabalho elaborado pelo então Ten.-Cel. Bardelli 
em 1960, com o título “Formulários de Inquéritos e outros atos 
policiais”, que muito me foi útil durante minhas passagens por 
Campo do Tenente, Lapa e Jardim Alegre e mesmo nos tantos 
IPM’s e sindicâncias a que procedi em diferentes pontos do nosso 
Estado. 

Nesta ocasião, o Capitão Rosinha lembrou ainda que 
foi o Cel. Carlos Bardelli quando Capitão quem organizou, em 
1945 o primeiro Almanaque da Força Policial com fotografi as 
dos ofi ciais, fato que somente viria a ocorrer novamente com a 
edição do almanaque de 1954, comemorativo do 1º Centenário de 
fundação da Corporação. 

No que concerne à história, Capitão Rosinha comentava 
sobre o relato das operações do 1º Batalhão de Infantaria da 
Polícia Militar na Campanha de 1924, da autoria do então 2º 
Sargento Floriano Napoleão do Brasil Miranda (Cadeira – 17 da 
ALMEPAR), publicado em 1925 pela Tipografi a Max Roesner, 
obra da qual ele transcreveu trechos no Volume V, com base nos 
registros do diário de campanha daquele graduado. 

Cabe lembrar que o então Sargento Floriano Napoleão 
integrou o efetivo do qual fez parte o então Tenente Carlos 
Bardelli. O relato em questão recebeu o título de “Revolta !”. 

Já mencionei anteriormente a perplexidade do Capitão 
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Rosinha quando, em oportuno momento, conseguiu salvar boa 
parte de precioso material que estava prestes a ser incinerado por 
ordem dos denominados “iconoclastas do Século XX”. 

O Coronel Carlos Bardelli integrou a eminente fraterni-
dade maçônica, de onde os registros a seguir foram transcritos da 
revista “Amizade”. 

O Curriculum Vitae Maçônico do Cel. PM Carlos 
Bardelli é de beleza extraordinária, sendo iniciado a 09 de março 
de 1.923 na Loja Maçônica GIUSEPPE GARIBALDI, recebendo 
o cadastro de nº 17.893. 

Em 24 de maio do mesmo ano foi elevado a Compa-
nheiro e no ano de 1924 foi exaltado a Mestre Maçom. Por força 
da fusão de sua Loja-mãe, nasceu a atual Loja “Dario Vellozo”, 
sendo que em 24 de maio de 1939 passou a integrar seus quadros 
de obreiros. 

Sua iniciação nos Graus Filosófi cos aconteceu no dia 12 
de outubro de 1939 e no ano de 1947 foi investido no Grau 33 do 
Rito Escocês Antigo e Aceito. 

Como Delegado do Grão Mestrado da Ordem no Paraná, 
exerceu as funções de junho a setembro de 1948, bem como 
Delegado Especial da Zona C do Grande Oriente do Paraná, com 
jurisdição nas Lojas de Cornélio Procópio, Londrina, Sertanó-
polis, Arapongas, Jaguapitã, Apucarana, Maringá, Mandaguaçu 
e Paranavaí, com sede em Apucarana, assumiu o cargo em 24 de 
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junho de 1953, sendo exonerado a pedido em 12 de outubro de 
1955. 

Em 06 de fevereiro de 1958 foi nomeado membro da 
Comissão de Estudo e Planejamento do Palácio Maçônico do 
Paraná. 

De 1961 a 1964, exerceu as altas funções de Grão-Mestre 
Estadual do Grande Oriente do Paraná. 

Foi Venerável Honorário da Loja Maçônica “Dario 
Vellozo” e membro honorário das lojas maçônicas “Amor e 
Caridade” de Ponta Grossa, “Cardoso Junior” de Curitiba, “Amor 
e Justiça” de Itararé/SP, “Estrela de Antonina”, “Aristides Lobo” 
de Jacarezinho, “Trabalho, Ciência e Virtude”, de Apucarana, etc., 
as quais, por certo, hão de reverenciar o seu grande mestre por 
esta festiva data do seu cinquentenário na maçonaria. (Transcrito 
da revista “Amizade”)
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Nascido em Rio Negro/PR em 21/06/1936, sendo fi lho 
de Frederico Carstens e Maria Honória Bompeixe Carstens. 

Casado com Olga Larson Carstens. Tiveram os fi lhos 
Kairuzan Maria das Neves Larson Carstens Gomes, Cel. PM RR 
Luiz Rodrigo Larson Carstens (ex-Comandante-Geral da PMPR) 
e Cel. PM RR Paulo Sérgio Larson Carstens. 

Cadeira - 3 

Acadêmico: Coronel Irineu Ozires da Cunha17 

Patrono: Ten.-Cel PM Luiz Bompeixe Carstens

17 Militar Estadual Inativo (Cel. PM RR). Foi Chefe do Estado-Maior da PMPR e Secretário de Defesa 
Social de Pinhais/PR, sendo atualmente Corregedor-Geral da Guarda Municipal de Pinhais/PR. Graduado 
em Direito pela Universidade Paranaense de Umuarama (Unipar) e em Letras pela Faculdade Estadual de 
Ciências e Letras de Paranavaí (Fafi pa). Autor de várias obras publicadas pela AVM. 
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Ao mesmo tempo que era enérgico com peculiaridades 
da vida militar, a exemplo de horários, o cumprimento da ordem 
e a perfeita execução dos serviços, era espirituoso e, por vezes, 
promovia a descontração dos seus subordinados no cotidiano da 
natureza da vida na caserna; 

Era guerreiro e sensível aos que tinham difi culdades na 
vida, sempre procurando ajudar e inspirar o otimismo. 

Com as praças tinha uma grande preocupação em relação 
às condições de vida, a alimentação oferecida no quartel, diante 
das difi culdades do momento, características estas próprias 
de princípios básicos de liderança, onde o superior sempre se 
preocupa com bem-estar de seus subordinados; 

Nas mudanças pelo interior do Estado sempre teve 
preocupação de melhorar a vida das pessoas, e foi em Jussara 
onde promoveu uma grande mobilização da cidade para aquisição 
de um terreno e a construção de um estádio de futebol nos anos 
de 1964 a 1966. 

Este estádio passou a ser o ponto de encontro da população 
para ver os jogos do time da cidade e participar de bingos e outras 
promoções nos fi nais de semana. 

Este estádio foi denominado ‘‘CAPITÃO LUIZ 
BOMPEIXE CARSTENS’’ pelos feitos pela cidade, a qual 
sempre o recebeu como um líder comunitário. 

Em março de 1967 foi matriculado no CAO. 
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Em julho de 1967 foi classifi cado no Batalhão de Controle 
de Tráfego, para o Comando da Terceira Companhia. 

Em dezembro de 1967 foi classifi cado no 4º Batalhão PM 
como comandante da 3ª Companhia em Campo Mourão. Em julho 
de 1968 foi designado ao cargo de Delegado Adjunto de Campo 
Mourão, cumulativamente com o de Comandante de Companhia. 

Em maio de 1969 foi classifi cado no comando da Segunda 
Companhia do 7º BPM, com sede em Campo Mourão. 

Em 1973 foi promovido ao posto de Major (fevereiro), 
sendo designado para o cargo de Subcmt. do 7º BPM. 

Em março de 1977 foi designado para servir no CPI. 

Em agosto de 1979 foi matriculado no CSP da BMRS. 

Em fevereiro de 1980, foi matriculado para a função de 
Subcmt do 4BPM, retrativo a janeiro. 

Em fevereiro de 1983 foi promovido ao posto de 
Tenente-Coronel. 

Em abril de 1983, foi designado para assumir a função de 
Comandante do 8º BPM em Paranavaí. 

Em 27 de setembro de 1983, completou o limite de tempo 
de serviço para permanência na ativa. 
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Sua história na PMPR

Em março de 1954 foi aprovado para ingresso no 1º ano 
do curso de ofi ciais combatentes. 

Em dezembro de 1956 foi declarado Aspirante-a-Ofi cial. 

Em dezembro de 1957 foi promovido ao posto de 2º 
Tenente. 

Em janeiro de 1958 foi designado para assumir o cargo 
de Delegado da Polícia de Rancho Alegre, cumulativamente com 
o destacamento da Polícia Militar. 

Em novembro de 1958 foi designado Delegado especial 
no município de Rio Negro. 

Em agosto de 1959 foi designado a servir no Batalhão de 
Sinaleiras de Trânsito. 

Em julho de 1961 foi designado pra servir no 2º BPM. 

Em outubro de 1962 foi designado para o cargo de 
Delegado de Jussara. 

Em outubro de 1964 foi promovido ao posto de Capitão. 
Essa promoção foi retroativa ao mês de maio de 1964. 

Em outubro de 1964 renunciou em caráter irrevogável o 
cargo de vereador do legislativo de Jussara por não dispor de tempo 
para cumprir dignamente as obrigações perante o legislativo. 
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Faleceu em 13 de novembro de 1986, em plena campanha 
a favor do candidato da PMPR Cel. PM Raul Vitor Lopes, que 
veio a ser eleito e o mais votado naquela região. 

Em vida, nos últimos dias, ainda consciente de um 
acidente vascular, pediu para ser sepultado em Jussara, talvez o 
lugar que mais marcou sua vida. Hoje o seu corpo descansa em 
paz naquele campo santo da cidade. 

Ainda, foi professor de matemática nos colégios em 
Cruzeiro D’ Oeste e em Mariluz. 

Foi instrutor de diversos cursos de formação e especiali-
zação na carreira policial militar, relacionado ao campo de direito 
e a cultura geral. 

No ano de 1982, pela Lei municipal nº 541, recebeu o 
Título de Cidadão Benemérito da cidade de Jussara/PR. 
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Nascido no dia 28 de março de 1886, na cidade de Rio 
Branco do Sul, terra dos minerais, que na época se chamava 
Votuverava. 

A família Busse teve sua origem na Alemanha e chegou 
ao Brasil em 1858. Já residindo em Curitiba o jovem Capitão 
JOÃO BUSSE se casou com Celmira Fortes de Sá Busse. 

Cadeira - 4 

Acadêmico: Coronel Élio de Oliveira Manoel18 

Patrono: Cap. PM João Alexandre Busse

18 Militar Estadual da Ativa (Cel. QOPM). Atuou em diversas unidades, destacando-se o desempenho 
do cargo de Chefe do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa, Secretário-Chefe da Casa Militar e 
Secretário Especial de Administração Penitenciária do Governo do Paraná. Atualmente representa os 
Militares Estaduais da PMPR no Conselho de Administração da PARANAPREVIDÊNCIA. Obras 
publicadas: Policiamento Ostensivo com ênfase no processo motorizado e Manual de Polícia Judiciária 
Militar. 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   58 24/07/2019   10:45:31



59

Tiveram uma fi lha, Yvone Busse de Paula Xavier, dando 
origem a uma grande e conceituada família, orgulho de todos os 
paranaenses e em especial da família miliciana paranaense. Um 
dos grandes exemplos da Corporação, que orgulha o passado e 
inspira gerações até hoje. 

No dia 1º de maio de 1904 o jovem Capitão JOÃO BUSSE, 
com apenas 18 anos, ingressou na Polícia Militar do Paraná, que 
na época tinha a denominação de Regimento de Segurança. 

Em 08 de junho de 1904 foi promovido a Cabo de 
Esquadra; em 21 de março de 1905 a 2º Sargento; em 26 de julho 
de 1906 a Alferes; em 02 de março de 1907 a Alferes Ajudante de 
Ordens do 1º Vice-Governador do Estado; em 1 de março de 1908 
a Secretário Efetivo do Regimento de Segurança; em 21 de julho 
de 1909 foi transferido para o Esquadrão de Cavalaria, tropa de 
elite do Regimento de Segurança; em 10 de abril de 1912 foi 
galardeado com os Galões de Tenente do Esquadrão de Cavalaria; 
em 13 de outubro de 1913 seguia para os campos do Irani. 

Como registra a nossa história, no Combate do Irani 
perdemos o valoroso Coronel João Gualberto Gomes de Sá Filho. 
Há muita controvérsia sobre os militares que participaram do 
fatídico episódio, existindo relatos de que não o defenderam como 
poderia, mas o certo é que todos que lá estavam foram heróis, e 
precisam ser reverenciados sempre. 

Um desses milicianos era o Capitão JOÃO BUSSE e em 
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face do ocorrido, honrando sua origem alemã, povo movido por 
muitos ideais, mas acima de tudo pela defesa da própria honra, 
ele requisitou, após o seu retorno à capital, a instauração de um 
Conselho de Guerra, ao qual pediu para ser submetido, a fi m 
de provar sua bravura e lealdade às Forças constituídas e a sua 
Corporação. 

Após a instrução e julgamento do processo, no dia 27 de 
julho de 1913, ele foi absolvido por unanimidade pelo Superior 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

Em suas razões de defesa ele escreveu: 

“Da sanguinolenta refrega que fi cou conhecida 
o Combate do Irani, travada a vinte e dois de 
outubro do ano fi ndo (1913), entre a pequena 
fração do Regimento de Segurança, sob o 
comando do bravo e malogrado Coronel João 
Gualberto Gomes de Sá Filho, da qual eu fazia 
parte, e a horda de fanáticos chefi ados pelo 
famigerado monge José Maria, ressaltam alguns 
pontos principais que me levaram a requerer 
este Conselho de Guerra, perante o qual ora 
compareço, a fi m de que sobre a minha conduta 
militar e a minha honra de soldado, não paire 
a mais leve sombra de suspeita. Abestenho-me, 
porém, de analisar os depoimentos das vinte e 
sete testemunhas que depuseram neste processo, 
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porque os fatos ali narrados são tão eloquentes 
e tão claros que por si só constituem a minha 
defesa mais cabal, e vós certo, já tereis formado 
o vosso juízo sobre minha conduta no combate. 
E assim, é com inteira serenidade de consciência 
e com inabalável convicção de um soldado que 
soube cumprir o seu dever, honrando a farda 
que veste e não deslustrando os galões que lhe 
cingem os punhos, e que coloca acima de tudo 
a sua conta militar, que eu me entrego ao vosso 
reto julgamento.” 

Após aquele combate o Capitão JOÃO BUSSE, antes de 
seguir o seu sonho de aviador, fez parte do Batalhão Tático e foi 
Comandante da escolta pessoal do General Setembrino, de quem 
recebeu as melhores referências e elogios, como este: “O Tenente 
Busse do Regimento de Segurança do Paraná, que comandou 
o brioso e disciplinado piquete de cavalaria gentilmente posto 
pelo eminente Dr. Carlos Cavalcanti, Presidente do Estado, 
à minha disposição, deixou no meu Quartel General, pela sua 
fi níssima educação, trato ameno e espírito de camaradagem, 
a mais agradável impressão. Ofi cial inteligente e corajoso, as 
necessidades do serviço por mais de uma vez fi zeram cometer-lhe 
incumbência arriscada, a que deu cabal desempenho, merecendo 
as mais elogiosas referências.” 

Terminada a Campanha do Contestado, o Capitão JOÃO 
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BUSSE retorna as suas atividades normais. Em maio de 1915 
assumiu o comando de uma Companhia do Batalhão de Infantaria. 
Também desempenhou cargo de Delegado de Polícia no interior 
do Estado. 

Em 1916 passou a servir no Gabinete do Secretário do 
Interior e Justiça e em 26 de fevereiro de 1916 foi promovido 
ao posto de Capitão. Registra a história que a última função no 
Corpo de Tropa exercida pelo Capitão JOÃO BUSSE foi ser 
Ajudante do 1º Batalhão de Infantaria, com nomeação em 16 de 
julho de 1917. 

Mas, o intrépido miliciano sonhava mesmo, como desbra-
vador que era, em ganhar os ares do Brasil. 

Em 24 de março de 1918 foi fundada a Escola Paranaense 
de Aviação, para a preparação e formação de aviadores, especial-
mente de militares. Ao lado do Tenente-Coronel Benjamim 
Augusto Laje, Major Félix Merlo, Capitão Braúlio Virmond de 
Lima, Doutor Ildefonso de Assumpção e do Piloto Luiz Bergmann, 
o bravo Capitão JOÃO BUSSE integrava o Conselho Diretor da 
Escola. 

A sede administrativa da escola foi instalada no quartel 
da Companhia de Bombeiros Pontoneiros, sendo que as instala-
ções foram construídas na propriedade, arrendada da viúva de 
Júlio Biscaia, no bairro do Portão em Curitiba. 

Nesse bairro, muito afastado da cidade, tinha um campo 
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de aviação que era usado pela Escola. 

Em 1920 o Capitão JOÃO BUSSE acompanhou o 
Presidente Altino Arantes até São Paulo, onde conheceu William 
Orton Hoover, ofi cial e piloto da Aviação Militar Norte-ameri-
cana, fundador da Escola de Aviação da Força Pública de São 
Paulo, atual PMESP. 

Relata a história que o Capitão JOÃO BUSSE fez as 
seguintes observações sobre tão gentil pessoa: “gentleman perfeito, 
fi namente educado, o simpático aviador americano tenente Orton 
Hoover foi-me apresentado no mesmo dia de minha chegada a 
São Paulo, e teve desde logo a gentileza de convidar-me para uma 
visita ao seu aeródromo e aparelhos e, o que mais me satisfez, 
para fazer um passeio aéreo em sua companhia. Eu que fôra a 
São Paulo com o fi m único de praticar as acrobacias aéreas, cujas 
noticias tanto me empolgavam a alma, senti meu coração pular de 
alegria, bem dizendo aquele momento feliz”. 

E em 19 de janeiro de 1920, o Capitão JOÃO BUSSE 
matriculou-se na Escola de Aviação da Força Pública de São 
Paulo. De acordo com os registros de sua formação naquela 
escola encontram-se as seguintes atividades: 

• No dia 10 de junho de 1920, o Capitão JOÃO BUSSE 
realizou seu primeiro voo solo, então batendo o 
recorde brasileiro de altitude, 4.500m (12 mil pés). 
O avião utilizado foi um biplano Oriolle, com motor 
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de 150 HP. O capitão recebeu diversos elogios por 
sua técnica de pilotagem e pela  facilidade com que 
assimilava as instruções, ganhando a alcunha de 
“Acrobata do Espaço”.

• Em 15 de junho de 1920, participou do raide do Campo 
de Marte, São Paulo, a Campinas. Como observador 
do 2° Tenente Antônio Reynaldo Gonçalves, no 
aeroplano J.N.S. N° 101.

• Em 10 de agosto de 1920, às 09h00min, o Capitão 
JOÃO BUSSE realizou seu exame para o brevê inter-
nacional de aviação. Teste realizado: cinco manobras 
em “oito”, giros seguidos à esquerda e à direita; 
aterrissagem de precisão, com deslocamento inferior 
a 150m após tocar o solo; voo planado a 100m de 
altura, com motor desligado.

• Em 10 de dezembro de 1920, por ocasião do aniver-
sário do Deputado Freitas Valle, e em nome de William 
Orton Hoover, instrutor da Escola de Aviação da 
Força Pública de São Paulo, o Capitão JOÃO BUSSE 
decolou do Aeródromo Indianápolis em direção à Vila 
Mariana, local da residência do deputado aniversa-
riante, onde lançou um ramalhete de fl ores e realizou 
algumas evoluções com a aeronave.

• Em 07 de abril de 1921, o Capitão JOÃO BUSSE, 
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juntamente com Domingos Bertoni, Edmond Vicaux, 
Ernesto Estecklan e Reinaldo Gonçalves, em cinco 
aeroplanos Caudron, participaram da inauguração da 
rodovia São Paulo – Campinas, atual Estrada Velha de 
Campinas, realizando um sobrevoo sobre a estrada. 

Após a conclusão do curso, o Capitão JOÃO BUSSE 
resolveu retornar de avião para Curitiba. Entrou então em contato 
com o Tenente Reinaldo Gonçalves, seu ex-colega da Escola de 
Pilotos, e conseguiu emprestado um Caudron G.3. Estava traçado 
seu destino. Nunca chegaria com vida a Curitiba. 

Em 31 de maio de 1921 decolou de Itapetininga, mas 
cem quilômetros adiante o motor passou a apresentar defeito na 
distribuição do óleo, obrigando-o a aterrissar em Buri. 

Na pista improvisada havia um cupinzeiro no qual o 
aeroplano veio a se chocar e capotar. Pelo impacto o capitão foi 
arremessado para fora do aparelho, sofrendo na queda uma fratura 
no crânio. Estava selado ali o seu destino com o fatídico acidente. 
Sua vida seria ceifada aos trinta e cinco anos de idade. 

De Buri foi transportado por trem até Faxina (Itapeva), e 
posteriormente a Itapetininga, onde faleceu às 09h30min do dia 
seguinte, na Santa Casa daquela localidade. 

Seu corpo foi embalsamado e transportado para Curitiba, 
sendo velado na biblioteca do Quartel do Comando-Geral da 
Polícia Militar. Em sinal de pesar, o Presidente do Paraná, Caetano 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   65 24/07/2019   10:45:32



66

Munhoz da Rocha, mandou que se suspendesse o expediente nas 
repartições públicas. 

Em 02 de junho de 1921 ele foi enterrado com honras 
militares no Cemitério Municipal de Curitiba, tendo sido seu 
féretro acompanhado por mais de quatro mil pessoas. 

Mas, como tudo na vida segue o seu curso natural, o 
nosso desbravador se foi. Deixou muitas saudades e também 
muitas histórias, que nunca serão esquecidas. 

Em vários momentos de nossa história muitas 
homenagens foram prestadas ao intrépido aviador. Uma delas 
foi relatada pelo Jornal o Estado do Paraná, em sua edição 291, 
de 1952: “Merecedora de todos os encômios foi a iniciativa dos 
vereadores da Câmara Municipal do Município de Apucarana 
que, no propósito de homenagear um dos pioneiros da navegação 
aérea no Brasil, deliberou por unanimidade, a sugestão de um de 
seus membros, o vereador René Camargo de Azambuja, de dar a 
denominação de Capitão João Busse ao Aeroporto local.” Assim 
o aeroporto de Apucarana passou a denominar-se Capitão JOÃO 
BUSSE, justa e merecida homenagem. 

Em 15 de janeiro de 2007 a Seção de Transportes Aéreo 
da Casa Militar, órgão que coordena as operações de transporte 
aéreo do Poder Executivo, bem como em apoio à Secretaria de 
Saúde, notadamente hoje na logística da Central de Transplantes 
de Órgãos, com mais de 70 missões por ano, também homenageou 
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o nosso herói, passando a denominar-se Capitão JOÃO BUSSE. 

Mas, entre todas as referências, histórias e fatos sobre o 
Capitão JOÃO BUSSE, merece destaque especial à homenagem 
que nossa Academia de Letras me permitiu prestar, ao poder 
escolher seu nome como Patrono da Cadeira Número 4, na data 
de nossa fundação, 28 de agosto de 2018. 

Em sua homenagem a Cadeira de Número 4 rece beu-o 
como Patrono fi cando imortalizado na história da Corporação e 
na memória dos paranaenses. 

O Capitão João Busse também escrevia poemas dedicados 
à família e à natureza. 

Homenagem a sua doce Celmira, esposa e companheira 
de todas as horas: 

SONETO 

À Celmira Busse 
Quanto mais negra a noite e mais escura, 
Quanto mais densa a treva e mais opaca, 
Tanto mais linda a estrela se destaca, 
Tanto mais brilho tem e mais fulgura! 
De teu vestido a rígida negrura, 
Mais glacial do que o gume duma faca, 
A crua rigidez do luto aplaca 
Por que é o Céu que realça a formosura! 
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És formosa demais. Tens a graça das fl ores. 
Si de luto emerges como da noite um astro! 
como hás de fascinar entre o matiz das cores!… 
Gosto tanto de ver-te assim de preto. 
Parece que morri e que minha alma de rastro 
Implora à minha viuvinha as blandícias do afeto. 

Homenagem a Serra do Mar. Contemplação das belezas 
do Estado do Paraná: 

A SERRA DO MAR 

É tão grande o painel, tão majestosa a tela, 
Que a gente ao ver, assim, o belo soberano, 
Nem se lembra que o céu é a morada da estrela, 
Nem se importa que exista a grandeza do oceano. 
Quando o véu da neblina em ondas se enovela, 
Revestindo de leve o píncaro montano, 
Tem o aspecto do céu que os encantos desvela, 
Tem o aspecto do mar quando ostenta o arcano. 
Ao fl orescer o sol com vazio desassombro, 
É tão rara e pomposo e tal grandeza exprime 
Que suspende noss’alma às alturas do assombro. 
Beleza do Brasil de inédito feerismo! 
Ali tudo é suntuoso, estupendo e sublime, 
Desde o cimo do monte até o fundo do abismo. 
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Apaixonado pela aviação, dedicou esse poema ao seu 
sonho de voar e também ao Avião “Sargento”, como conta a nossa 
história como sendo a primeira aeronave adquirida pela recém 
fundada Escola de Aviação Paranaense: 

PELA AVIAÇÃO 

Daqui, perto do céu, de bordo do “Sargento”, 
De onde vejo a sorrir, a bela Curitiba 
Nua a banhar-se ao sol, que beija o seu contento; 
Dormindo no espaço, a vencer contra o vento, 
Sob este pálio azul do nosso fi rmamento, 
Bem seguro falseis em que a aviação se estriba. 
Eu venho vos saudar, povo de minha terra, 
Tão cheio de entusiasmo e de esperanças mil, 
Que não sei vos dizer quanto minh’alma encerra, 
Por voar pelo céu e sobre o vale e a serra, 
Patenteando o poder, pois, desta arma de guerra 
Que há de ser no futuro, a força do Brasil! 
Hoje eu passo, a voar sorrindo destemido 
E espelho sobre vós um turbilhão de fl ores 
… 
Se porém amanhã o estrangeiro atrevido 
Tentar enxovalhar este solo querido, 
Eu quero a glória tarde morrer convencido 
De haver exterminado uns tantos aviadores. 
Ou se alguém me disser: “Venhas daí comigo”, 
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Venha, mas podes vir na certeza que tombas, 
Nossa pátria querida está exposta ao perigo, 
É preciso que vás à terra do inimigo 
E que do alto dos céus infrinjas-lhes o castigo, 
Despejando de lá toneladas de bombas. 
Por certo que eu irei, mas si a minha façanha 
Falhar, que seja dado a um fi lho desta terra, 
Que qualquer é capaz de presa tamanha, 
Infl ingir um castigo a uma nação estranha 
Mesmo que essa nação fosse uma outra Alemanha, 
Que um fi lho do Brasil não teme a pró pria guerra. 
Oh! Povo meu amigo, em vos faço um apelo: 
É mister aviadores formar de antemão, 
E para que isto se dê e para que eu possa sê-lo 
Necessito de vós e do vosso desvelo … 
Patriotas que sois, para esse fi m tão belo 
Concorrei … Amparai a Escola de Aviação! 
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Cadeira - 5 

Acadêmico: Ten.-Cel. Waldick Alan de Almeida Garrett19 

Patrono: Ten.-Cel. PM Augusto de Almeida Garrett

Nascido em Curitiba, Paraná, no dia 25 de agosto de 
1898, fi lho do Capitão PM André de Almeida Garrett e de Augusta 
Salmão Garrett. 

Em 11 de novembro de 1911, aos 13 anos de ida de, 
ingressou nas fi leiras do Regimento de Segurança do Paraná, 

19 Militar Estadual (Ten.-Cel. QOPM). Atualmente é o Chefe da 5ª Seção de Estado-Maior da PMPR. 
Graduado e Pós-graduado em Direito, possui publicações jurídicas pela Ed. Juruá/PR. Também é sommelier 
e ex-presidente da ABS-PR -Associação Brasileira de Sommeliers do Paraná. Na área literária, é titulado 
Comendador Literário Internacional/BR-PT, membro da ACCUR – Academia de Cultura de Curitiba e 
autor das obras “Manuscritos de Sangue” e “A Sete Palmos”, ambas publicadas pela Ed. Novo Século/
SP. Também é autor de 03:33, pela Ed. Draco/SP. Angariou prêmios pelo Brasil e exterior e participou de 
antologias importantes, ingressando no rol da nova geração de escritores brasileiros de suspense e terror. 
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atual PMPR. Sua ascensão à escala hierárquica foi rápida, graças 
ao seu valor policial-militar. Em setem bro de 1913 foi promovido 
a anspeçada, depois, em maio de 1914, a Cabo. 

Em março de 1915 recebeu as divisas de 2º Sargento e, em 
20 de junho de 1919, foi promovido à 1º Sargento, logo prestando 
o exame prático para ingresso no Ofi cialato. Sua carreira como 
Ofi cial foi tão brilhante quanto à de Praça, sendo reconhecido 
pelos seus méritos e gratifi cado por promoções sempre pelo 
princípio do merecimento. 

Os primeiros laços húngaros do Ofi cialato vieram em 
1922, consagrando-o ao Posto de 2º Tenente. Em 1929, foi 
promovido a 1º Tenente e, fi nalmente, em 1932, teve sua platina 
encoberta pelos laços de Ofi cial Interme diário, no posto de 
Capitão. 

O ingresso na classe de Ofi ciais Superiores veio somente 
em 1948, com a promoção à Major, e, fi nalmen te, à Tenente-Co-
ronel em 27 de dezembro de 1954, quando já se encontrava na 
inatividade.

1. Funções, Cargos e Campanhas 

Desde Soldado, o Tenente-Coronel 
Garrett serviu em diversas Organizações 
Policiais Militares, marcando, em cada uma 
de suas passagens, a proatividade que lhe era 
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singular, além da objetividade diante das missões e sua capacidade 
de congregação. Uma verdadeira inspiração aos subordinados, 
pares e superiores, diante de seu espírito empreendedor. 

Repleto de tais qualidades, exerceu importantes funções 
durante a sua carreira na Corporação, dentre as quais se destacaram 
as seguintes: 

Como praça: auxiliar de Instrutor (Monitor) de Infantaria 
(1914); adjunto da Escola Regional, durante vários anos; Sargen-
teante de Companhias e Sargento Arquivista do Regimento de 
Segurança (1918). 

Como Ofi cial: Subalterno de Companhias; Secretário 
do Batalhão de Infantaria (1919); Ajudante do Esquadrão de 
Cavalaria (1916); Instrutor do mais alto gabarito durante vários 
anos; Comandante interino do Esquadrão de Cavalaria; Assistente 
interino da Força (cargo correspondente ao atual CHEM); Chefe 
da 1ª e 2ª Seções do Estado-Maior (1935/1938). 

Como Chefe do Serviço de Intendência, onde permaneceu 
titular de 06 de outubro de1935 a 25 de outubro de 1948, cargo de 
alta responsabilidade, pelo vulto e complexidade das resoluções, 
o Ten.-Cel. Garrett confi rmou, plenamente, as excepcionais 
qualidades que o levaram, por justiça, ao posto de Tenente-Co-
ronel, quando na reserva remunerada. Além das atribuições na 
caserna, esteve em missões policiais nas seguintes localidades: 
Delegado de Polícia: Jaguariaíva (1922), Clevelândia (1924), 
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Tomazina (1929) e Jataí (1930). Destacamentos: Ribeirão 
Claro (1912), Rio Preto, Rio Negro (1913), Papanduva (1915) e 
Antonina (1920). 

Ainda, naquela época, eclodiram muitas campanhas 
importantes as quais contaram com a participação da Policia 
Militar. O Ten.-Cel. Garrett participou brava e intensamente de 
algumas delas, tornando-se fi gurante de enredos históricos e 
recebendo, em todas elas, as mais honrosas referências das autori-
dades constituídas. 

Dessas campanhas, destacam-se a participação do 
Patrono: 

• No Contestado (1912 -1915); 
• Na Revolução de 1924; 
• Na Revolução de 1930; e 
• Na Revolução de 1932. 
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2. Condecorações e Missões Diversas 

Pelo seu valor como Policial Militar e pelos relevantes 
serviços prestados à causa pública, foi agraciado com as 
MEDALHA DE MÉRITO (1926) e MEDALHA DA PAZ (1947). 

Recebeu ainda as Medalhas Policial-Militar de BRONZE, 
PRATA E OURO, pelo exemplar comportamento que demonstrou 
durante o tempo em que permaneceu na ativa. 

a. Comissões fora do Estado

Em 1928 foi designado a comandar o Pelotão da Polícia 
Militar do Paraná que desfi lou no Rio de Janeiro, no dia 15 de 
novembro daquele ano, por ocasião da Festa de Congraçamento 
das Forças Policiais dos Estados, desfi lando com a sua tropa, com 
garbo e marcialidade, elevando o nome da Corporação perante 
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suas coirmãs, sendo, por isso, elogiado pelas altas autoridades do 
País e do Estado.

b. Referências Elogiosas

As referências elogiosas que foram transcritas em seus 
assentamentos funcionais traduzem o conceito de conhecidos e 
respeitados chefes, sobre o brilhante Ofi cial. 

Compulsando-as, encontramos as mais sinceras e espon-
tâneas manifestações de reconhecimento à sua privilegiada inteli-
gência, competência, capacidade de trabalho e de organização, de 
dedicação, habilidade no trato, espírito de disciplina e de colabo-
ração, efi ciência, bravura, camaradagem, lealdade, fi rmeza e 
irrepreensível desempenho nas missões que lhe foram confi adas.

c. Transferência para a Reserva

Em 25 de outubro de 1948, por haver completado mais 
de quarenta anos de continuada e fecunda atividade, conduzindo 
o Serviço de Intendência, até aquela data, foi transferido para a 
reserva, com tranquilidade e a segurança decorrentes da sólida 
competência, com valiosa experiência adquirida no exercício de 
importantes cargos e com entusiasmo e o dinamismo que refl etiam 
sua dedicação a Polícia Militar do Paraná. 
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3. Criação do Museu Histórico da PMPR

Além das participações em importantes campanhas que 
promoveram o nome da Corporação, o Tenente-Coronel marcou 
indelevelmente a sua profícua e realizadora passagem pela 
Corporação, ao criar o MUSEU HISTÓRICO da PMPR. 

Ainda quando se encontrava na chefi a do Serviço de 
Intendência, também conhecido como Serviço de Administração, 
hoje Diretoria de Apoio Logístico (DAL), idealizou a criação 
de um museu, onde se preservaria o passado da Polícia Militar, 
coletando, para tanto, as primeiras peças históricas, cujo objetivo, 
no entanto, só pôde levar adiante após encontrar-se na inatividade. 

Em fevereiro de 1950, o Coronel PM JOSÉ SCHELEDER, 
então Comandante-Geral, convidou-o para concretizar esse 
desiderato e conseguiu, depois de grandes sacrifícios, dar fi nda a 
sua missão em 11 de dezembro daquele ano. 

Em suma, o Museu da Polícia Militar do Paraná foi 
criado pelo Art. 432, do Decreto nº 9.060, em 01 de dezembro de 
1949, e inaugurado em 29 de agosto de 1950. Passou por pequena 
reestruturação em 10 de agosto de 1982. Possui em seu acervo 
peças de uniformes, armas, fotografi as, troféus, equipamentos, 
documentos e objetos que se relacionam com a história da PMPR. 

Conserva-se em exposição permanente e são progra-
madas exposições itinerantes pelo Estado, sobre passagens 
relevantes da PMPR na história confl itiva do Estado do Paraná, 
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tais como a Revolução Federalista, Batalha do Irani, Campanha 
do Contestado, Revolução de 24, 30 e 32 etc. 

O Museu tem o objetivo de manter vivo o passado 
histórico da Corporação, promovendo a coleta, classifi cação, 
custódia e exposição de materiais. 

Os dois documentos seguintes, transcritos nesta obra, 
deixam bem patenteado que o idealizador de criação do Museu 
Histórico foi, realmente, o Tenente-Coronel PM AUGUSTO DE 
ALMEIDA GARRETT, cujo nome merece fi gurar como seu 
PATRONO ad eternum. 

a. Transcrição do Boletim-Geral n°193, de 29 de 
agosto de 1950, sobre a inauguração do Museu da PMPR

É de suma importância transcrever nessa obra histórica, 
o teor publicado no Boletim-Geral da PMPR so bre a inauguração 
do Museu, vez que remonta o histórico e os valores reconhecidos 
pelo Comando-Geral inerentes ao Patrono na busca pela perfeição 
em concretizar um sonho, um ideal, somente possível pela proati-
vidade que revestia a personalidade do Ofi cial. 

Nessa senda, o B.G fazia história por meio do seguinte 
texto Ofi cial: 

“Há em todas entidades coletivas, elementos 
que se dedicam, porfi adamente, na consecução 
de trabalhos úteis que elevam e dignifi cam o 
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ambiente. O Major Augusto de Almeida Garrett, 
já emérito, está neste caso. Quando na Chefi a 
do Serviço de Administração desta Corporação, 
função que honrou pelo seu dinamismo e amor 
ao trabalho, idealizou a organização de um 
Museu onde se pudesse colecionar as relíquias 
do passado e dar aos póste ros uma ideia, pelo 
menos aproximada, da evolução havida na 
milícia paranaense, neste seu quase um século de 
existência. Foi então, que o Major Garrett, com o 
carinho que lhe é peculiar, deu início à coleta de 
material necessário para tal empreendimento. E 
agora, já no gozo de uma reforma compensadora 
dos seus longos anos de serviço, este distinto 
Ofi cial apresen tou o produto de seu trabalho, 
presenteando a Polí cia Militar do Paraná com 
o seu tão almejado mu seu. Aproveitando a data 
aniversaria da Corporação, transcorrida em 10 
de agosto e com a presença dos Excelentíssimos 
Governador Moysés Lupion, General Tristão 
de Alencar Araripe, Comandante da 5ª RM, 
Dr. Lincoln da Cunha Pereira, representante 
do Tribunal de Justiça, Monsenhor Lamartine, 
representante do Arcebispo de Curitiba, Dr. 
Hostilio César de Souza Araújo, Secretário do 
Interior e da Justiça, Dr. Olesko, Secretário 
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Interino da Agricultura, Indústria e Comércio, 
Dr. Hugo Vieira, Secretario interino da Fazenda, 
Dr. Hudson de Bar ros Silva, Secretario da 
Saúde e Assistência Social, Dr. Erasmo Piloto, 
Secretario da Educação, Dr. Raul de Azevedo 
Macedo, Secretário de Obras-Públicas, Coronel 
Hugo Penasco Alvim, Chefe do Estado-Mai or 
da 5ª RM, Coronel José Saraiva, Comandante 
do 20° RI, Tenente-Coronel Cristiano Kuster, 
Coman dante do CPOR de Curitiba, Tenente-Co-
ronel João Rebello, Comandante da Artilharia 
Divisionária da 5ª RM, Tenente-Coronel Murat 
Guimarães, Tenente-Coronel Oscar Gomes do 
Amaral, Chefe da 15ª CR, Coronel Pedro Scherer 
Sobrinho, Chefe de Polícia, além de grande 
número de pessoas gratas, foi, sole nemente, 
declarado inaugurado o Museu em refe rência, 
tendo sua apresentação causado a melhor 
impressão entre as autoridades citadas, as quais 
não pouparam elogios ao interessante trabalho 
reali zado pelo Major Garrett. Está, assim, a 
nossa querida Corporação de parabéns por mais 
este melhoramento cultural, cuja existência de há 
muito se fazia sentir em nossa caserna. O Coman-
do-Geral, plenamente satisfeito, manifesta, por 
intermédio deste modesto Boletim, todo seu 
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reconhecimento e gratidão ao Major Augusto 
Garrett, pela Magnifi ca ideia que teve e pode 
levar a bom termo, com boa vontade, esforço e 
dedicação.” 

b.Transcrição do Boletim-Geral n°277, de 13 de 
dezembro de 1950 - Fim da Missão: 

“Polícia Militar do Estado do Paraná – Museu 
Histórico – Curitiba, 11 de dezembro de 1950 
– Do Major reformado Augusto de Almeida 
Garrett, encar regado da organização do Museu 
-Ao Sr Cmt-Geral José Scheleder – Endereço: 
Nesta Capital – Assunto: Comunicação (faz). 
Com o presente tenho a subida honra de levar 
ao Vosso conhecimento que, em atenção ao 
Ofi cio desse Comando nº 109, de 09 de fevereiro 
do corrente ano, somente nesta data dou por 
concluída a missão que me fora solicitada 
naquele ofício, com a conclusão da organização 
do Museu Histórico da Polícia Militar deste 
Estado, sob vosso patriótico e bem delineado 
Comando. O valor atual do Museu atinge o valor 
intrínseco de Cr$ 132.389,50, sem levar em 
conta o valor histórico, ilustrativo, que somente 
poderá ser melhor julgado pela posterioridade, 
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que terá tempo sufi ciente para bem completar 
as falhas que porventura forem notadas. Apesar 
de já ter o Museu sido ofi cialmente inaugurado 
em 10 de agosto do ano em curso, só agora 
dei por fi nda a sua organização como já disse 
acima e justifi co a demora com a difi culdade que 
houve de início para a designação de sala, que 
somente fora preparada em julho deste mesmo 
ano e também na aquisição de material para 
exposição, confecção de quadros e móveis, na 
ampliação de fotografi as e também na identi-
fi cação de pessoas constantes da maioria das 
trinta e nove fotografi as que fi guram em nossos 
quadros expostos e também em várias afi xadas 
no álbum, e que foram devidamente relacio-
nadas como poderá ser verifi cada no “Arquivo 
Rápido” existente na carga deste Museu. A carga 
acha-se devidamente relacionada, conforme foi 
publicado em vários boletins desse Comando e 
foi entregue conferida ao Cabo João Rodrigues 
dos Santos, designado, por este Comando, para 
encarregado do Museu”. Concluindo, aproveito 
a oportunidade para sugerir a esse Comando, a 
promoção do Cabo João Rodrigues dos Santos, 
encarregado da guarda, conservação e colecio-
namento de artigos deste Museu, a sua promoção 
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à graduação de 3º Sargento, por ter ele demons-
trado carinho, zelo e boa vontade nesta missão, 
achando-se, por isso, em condições de prosseguir 
nos trabalhos que o Museu exige”. 

Certo da vossa justa e criteriosa atenção a solici-
tação no item acima, renovo a esse Comando 
a minha estima com elevado apreço, pondo 
sempre a vossa inteira disposição os meus fracos 
préstimos. Cordiais Saudações – (as) Major 
Augusto de Almeida Garrett – Encarregado da 
Organização do Museu.”

4. Falecimento 

O inesquecível Policial Militar faleceu aos 58 anos de 
idade, no dia 25 de junho de 1956, em Curitiba, Paraná, onde se 
mantém vivo pela eternidade, seja pelas suas proezas na PMPR, 
pela cadeira n° 5 da ALMEPAR, ou mesmo por ter sido homena-
geado pela Cidade de Curitiba, tendo seu nome sido dado a uma 
importante avenida no bairro Tarumã: “Av. Coronel Augusto de 
Almeida Garrett (CEP: 82.821-002). 

Fonte
Trabalho elaborado pelo saudoso Capitão PM/RR João Alves da Rosa Filho, sócio 
efetivo do Instituto Histórico, Geográfi co e Etnográfi co do Paraná e Diretor do Museu 
Histórico da PMPR, sob o Comando-Geral do Exmo. Sr. Cel. QOPM Raul Victor 
Lopes, e distribuído no Comando do Cel. QOPM Sérgio Masteck Manoel Ramos, 
em agosto de 1985. 
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O Coronel PM Luiz Gonzaga da Rocha, fi lho de Francisco 
da Rocha Camargo Sobrinho e de Lybia Tetu da Rocha, é nascido 
em 12 de abril de 1918, em Tijucas do Sul/PR, e falecido em 
Curitiba/PR, em 03 de setembro de 2006, com a idade de 88 anos.  

Em 05 de janeiro de 1949, casou-se com Thereza Cardoso 

Cadeira - 6

Acadêmico: Major José Semmer Neto20 

Patrono: Cel. PM Luiz Gonzaga da Rocha

20 Militar Estadual da Ativa (Major QOPM). Graduado em Letras-Português (licenciatura plena) e em 
Direito. Pós-graduado em Administração em Segurança Pública, em Gestão de Pessoas com ênfase no 
Poder Público, em Direito Militar, em Direito Penal e Processual Penal aplicado à atividade policial e 
em Gestão do Ensino e Aprendizagem. Aprovado no Exame da Ordem dos Advogados/PR. Membro 
Fundador e Efetivo da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná  ALMEPAR. Atualmente é 
o Assistente do Comando-Geral da PMPR. Autor do livro “Crimes dolosos contra a vida praticados por 
militares estaduais”, 2018.
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Rocha, tendo como fi lhos Ana Lia da Rocha de Macedo; Luiz 
Gonzaga da Rocha Filho; Marília Rocha Santiago de Carvalho; 
Jânio Cardoso Rocha; Zélia Maria Cardoso Rocha Witek e 
FranciscoAlberto Camargo. 

Ingressou no Exército Brasileiro em 02 de maio de 1938 
e na Polícia Militar do Estado do Paraná em 10 de janeiro de 
1942. 

A sua biografi a revela que a honrada e invejável carreira 
nas fi leiras da Polícia Militar do Estado do Paraná foi coroada de 
pleno êxito: 

• em 20 de março de 1946, foi declarado Aspirante a 
Ofi cial; 

• em 20 de setembro de 1948, foi promovido ao posto 
de 2º Tenente; 

• em 18 de setembro de 1950, foi promovido ao posto 
de 1º Tenente; 

• em 02 de fevereiro de 1951, assumiu as funções de 
ajudante de ordens da Casa Militar do Governo do 
Estado; 

• em 09 de janeiro de 1954, foi promovido ao posto de 
Capitão; 

• em 30 de dezembro de 1955, alcançou a condição de 
Ofi cial Superior, sendo galgado ao posto de Major; 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   85 24/07/2019   10:45:32



86

• em 12 de setembro de 1958, foi promovido ao posto 
de Tenente-Coronel, sendo, em 17 de março de 1959, 
designado Comandante do Corpo de Polícia Montada; 

• em 19 de maio de 1959, foi designado Ajudante-Geral 
do Estado-Maior da PMPR; 

• em 01 de março de 1962, passou a compor o quadro 
de Professor e Instrutor do CFA (Centro de Formação 
eAperfeiçoamento da PMPR); 

• em 16 de julho de 1962 foi designado Chefe do 
Estado-Maior da PMPR; 

• em 17 de setembro de 1962 passou a exercer as funções 
de membro do Conselho Econômico e Administrativo 
da PMPR; 

• em 11 de abril de 1963, passou a exercer as funções 
de membro da Comissão de Promoções de Ofi ciais e; 

• em 18 de outubro de 1967, foi transferido, a pedido, 
para a Reserva Remunerada da PMPR. 

O admirado militar, exímio conhecedor da arte da 
equitação, participou do Curso Especial de Equitação na Brigada 
Militar (RS), além do Curso de Esgrima (1954) e Curso de 
Controle de Tumultos (1963), ambos na PMPR. 

Dedicou-se também às atividades de ensino militar, 
exercendo o Comando de Pelotão no CPOR (EB), sendo instrutor 
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no Curso Especial de Equitação da PMPR, do Curso de Aperfei-
çoamento de Ofi ciais e do Curso de Esgrima. 

Nas múltiplas atividades cotidianas, como expoente, 
destacou-se como instrutor das disciplinas: “Combate a Cavalo”, 
“Infantaria Básica”, “Equitação”, entre outras afi ns. Lecionou 
no CFA aos CAO, CFO, CFS, CFC e outros cursos internos da 
PMPR. 

Exerceu relevantes funções na PMPR, destacando-se a 
de Comandante do Esquadrão de Cavalaria, após ser reestrutu-
rado como Corpo de Polícia Hipomotorizado (COPM), Ajudan-
te-Geral, Chefe do Estado-Maior e o de Comandante-Geral 
Substituto, no período de 23 de agosto a 18 de novembro de 1963. 

Foi muito requisitado pela sociedade civil, onde também 
exerceu relevantes funções; como exemplo, em 10 de abril de 
1964, foi designado interventor na SUNAB, no Estado do Paraná, 
e, a partir de 26 de junho de 1964, exerceu a função de Delegado 
da SUNAB. Presidiu a Comissão Estadual de Estímulo à Estabi-
lização dos Preços (CEED); representou o Estado do Paraná e de 
Santa Catarina em convênio de interesse da SUNAB (alimentos 
para a paz); em 10 de maio de 1967 renunciou ao cargo de Delegado 
Regional da SUNAB, sendo designado, em 31 de outubro de 1967, 
assessor especial da SUNAB para a Zona Sul do Brasil, composta 
pelos Estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul; foi representante da PMPR na Comissão de Reestrutu-
ração do Quadro de Funcionários Públicos do Estado do Paraná 
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(CRQFPP) e exerceu as funções de Delegado do Montepio da 
Brigada Militar (MBM), no Estado do Paraná. 

Além do âmbito castrense, destacou-se, perante a 
sociedade civil, como notável e admirado instrutor de equitação, 
vez que dotado de acentuada habilidade e destreza no trato com o 
cavalo; assim, como cultor do esporte hípico, participou, ao longo 
dos anos, de inúmeros torneios no Paraná, na 5ª Região Militar, 
e em estados vizinhos, sagrando-se campeão múltiplas vezes ou 
obtendo honrosas colocações, elevando, assim, o nome da Polícia 
Militar do Estado do Paraná, com correspondentes e honrosos 
elogios de seus superiores, pares e subordinados. 
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Dentre os importantes trabalhos realizados, destaca-
ram-se a reformulação dos programas de emprego de unidades 
policiais durante o Curso de Aperfeiçoamento de Ofi ciais; e a 
completa organização do Curso Especial de Equitação. 

Na condição de atleta, participou ativamente de eventos 
esportivos; em 07 de setembro de 1942, por exemplo, destacou-se 
na Corrida de Revezamento do Fogo da Pátria, no Parque Farrou-
pilha, em Porto Alegre/RS; 

Desempenhou, assim, proeminentes funções na PMPR e 
no meio civil, alinhando-se: 

• Comandante da Escola de Equitação; 

• Juiz do Conselho Permanente da Auditoria de Guerra 
da Justiça Militar; 

• Membro do ConselhoAdministrativo e Financeiro; 

• Ajudante-Geral; 

• Chefe do Estado-Maior; 

• Comandante-Geral da PMPR, na ausência do titular; 

• Assessor da Secretaria do Interior e Justiça; 

• Delegado da SUNAB/PR; 

• Diretor-Presidente do Clube dos Ofi ciais da PMPR; 

• Membro da Comissão para elaboração do Projeto do 
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Código de Vencimentos e Vantagens da PMPR; 

• Membro da Comissão de Promoções de Ofi ciais da 
PMPR; e 

• Membro da Subcomissão de Desportos de Equitação. 

Além das medalhas que lhe foram auferidas pelo tempo 
de serviço e pela conduta exemplar, coube-lhe ostentar a maior 
honraria da PMPR: a Medalha do Patrono da Corporação – 
Coronel Sarmento, que espelhava a dedicação e o próprio esmero 
laboral do agraciado. 

Mesmo octogenário, nos anos de 2000, o Coronel PM 
Luiz Gonzaga da Rocha era visto diariamente ministrando aulas 
na Sociedade Hípica Paranaense, transmitindo sua larga experi-
ência às novas gerações de cavaleiros e amazonas, introduzin-
do-os na nobre arte de cavalgar. 

Era reconhecido e admirado pelos profi ssionais 
envolvidos, pelos alunos e familiares. 

Destacando-se na equitação, tanto na PMPR, como na 
sociedade civil, e sendo o segundo Ofi cial a comandar o histórico 
Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio (RPMon), 
contribuindo muito ao hipismo e à equitação paranaense, obteve 
o reconhecimento por parte de todos que culminou na afi xação 
de uma honrada placa, no Regimento de Polícia Montada, em sua 
homenagem. 
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O município de Curitiba, reconhecendo a envergadura 
e as contribuições do Coronel Gonzaga ao povo paranaense, 
também lhe destinou homenagem no ano de 2010, vinculando 
o seu nome a uma Praça da Cidade, localizada na Rua Monte 
Castelo, s/nº, Tarumã, nas proximidades do RPMon. 

O Coronel PM Luiz Gonzaga da Rocha também se 
dedicou às letras militares, sendo autor do livro “Trabalhos 
Equestres”, onde deixou valiosos estudos, dicas e observações a 
todos os amantes da bela e da nobre arte da Equitação. 
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Ao se tomar conhecimento de dados da vida pessoal e 
profi ssional de Felippe de Sousa Miranda percebe-se a grandiosi-
dade desse ser humano, que conduziu sua vida com grande simpli-
cidade, extrema dedicação, profi ssionalismo e altruísmo servindo 
de exemplo para todos que tomam contato com sua biografi a. 
Dedicou-se muito aos estudos e ao seu aperfeiçoamento pessoal, 

Cadeira - 7

Acadêmico: Major Marcelo Toniolo de Oliveira21 

Patrono: Cel. PM Felippe de Sousa Miranda

21 Ofi cial Superior da PMPR. Graduado em História pelas Faculdades Integradas Espírita. Mestre em 
Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). É membro fundador da Academia de Letras da 
Cidade de Itapoá, onde ocupa a Cadeira nº 39. Membro do Comitê Internacional da Cruz Vermelha de 
Direitos Humanos. Professor das Faculdades Integradas Espírita. Trabalhou por quinze anos no Colégio 
da Polícia Militar do Paraná, sendo Comandante por quatro anos. Participou de 12 obras literárias, sendo 
03 pela AVM.
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pois além de Policial Militar foi médico, professor, advogado, 
farmacêutico e agrônomo. 

Quando ainda era capitão da Polícia Militar, foi designado 
prefeito da cidade de Foz do Iguaçu/PR. 

No ano de 1932, permanecendo no cargo por um ano, 
fato que o impediu de concluir o curso de odontologia. 

Felippe de Sousa Miranda, nascido em Curitiba aos 11 
dias do mês de novembro do ano de 1892. Filho dos guaratubanos 
Tristão Antônio de Miranda e Maria Josefi na de Souza. 

Seu pai era administrador do cemitério municipal, que 
com esse modesto emprego criou e educou seus sete fi lhos: José, 
Antônio, Tristão, Tito, Sanita, Felippe e Angélica. 

Na sua infância frequentou a escola Alemã, do professor 
Dúlio Guimarães, onde aprendeu as primeiras letras. 

Para ajudar seus pais, levantava cedo e ia vender jornais 
na cidade, mas sem jamais deixar de se dedicar aos seus estudos. 

Ainda quando menino mostrou-se apaixonado pela arte 
circense, porém não possuía condições fi nanceiras para arcar com 
o valor da entrada. 

Por isso, cada circo que chegava à Curitiba, Felippe 
procurava o administrador e se oferecia para prestar serviços 
durante o dia, seja carregando água, cuidando dos animais ou 
qualquer outro trabalho que lhe fosse atribuído, podendo assim 
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permanecer a noite para assistir aos espetáculos. 

Aos quinze anos de idade, em 24 de janeiro de 1907, 
ingressou nas fi leiras da Polícia Militar. Sua família teve grande 
ligação com a Polícia Militar, pois além de Felippe, também 
integraram os quadros da corporação seus irmãos José, Tristão e 
Tito, todos passando para reserva como ofi ciais. 

Sua irmã Sanita também teve vínculos com a corporação, 
pois contraiu matrimônio com Joaquim Antônio de Moraes 
Sarmento, que chegou ao posto de Coronel, e posteriormente 
declarado Patrono da PMPR. 

Como militar participou da Campanha do Contestado 
onde seu cunhado foi ferido gravemente e seu irmão Tito, sofreu 
ferimentos graves, vindo a ser reformado como 2º Tenente. 

Além de cunhados o Cel. Felippe de Sousa Miranda e o 
Cel. Joaquim Antônio de Moraes Sarmento sempre foram grandes 
amigos e hoje ambos repousam juntos em um túmulo modesto no 
Cemitério Municipal de Curitiba. 

Em 23 de abril de 1918, foi promovido a 2º Tenente. Fez, 
então os preparatórios para os exames parcelados no Ginásio 
Paranaense. Concluídos estes, fez o Curso de Guarda Livros, e 
logo depois o de Contador. Nesse período inicia sua vida docente, 
lecionando no período da noite na Associação Comercial do 
Paraná. 
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Na associação, certa tarde, em companhia de Plácido e 
Silva conheceu uma moça que lhe chamou muito a atenção. Ao 
perguntar Plácido o nome daquela jovem, e esse ao se informar 
trouxe a notícia que a moça chama-se Rachel. Felippe anotou o 
nome Rachel no punho engomado de sua camisa. Assim o nome 
Rachel passou a ser o centro de sua vida. 

Questões religiosas apresentaram-se como primeiro 
obstáculo do relacionamento, Felippe de Sousa Miranda era 
Católico praticante e a família de Rachel era Presbiteriana e não 
aceitava o casamento com um “romano”. 

Vencidas todas as barreiras, seu casamento foi ofi ciado 
pelo Monsenhor Celso, no dia 14 de janeiro de 1915. 

Em janeiro de 1916, o casal iniciava um novo ciclo, pois 
nascia seu primeiro fi lho. Deixam a casa dos pais, na Rua América 
e alugam uma modesta casa na Rua Paula Gomes. 

Estudando, lecionando a noite, cumprindo rigorosa-
mente as funções que lhe cabiam a vida militar Felippe de Sousa 
Miranda termina o Curso de Agronomia, recebendo da Prefeitura 
Municipal de prêmio de 1º lugar no curso. 

Em 1922, devido ao seu sentimento patriótico, vai com 
a família ao Rio de Janeiro, então capital da república, visitar 
a exposição comemorativa ao Centenário da Independência do 
Brasil. Essa foi a primeira de muitas viagens que faria por toda 
a vida, procurando conhecer o Brasil, palmo a palmo, todos os 
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estados e territórios, viajando de trem, de ônibus e mais tarde de 
avião. 

Suas viagens eram registradas em um diário particular, 
que o acompanhou durante setenta anos. Registrava tudo que 
via, comentava e aprendia. Falava do Brasil como seu grande lar. 
Falava amar todo o território, todas as regiões, do Norte, do Sul, 
Centro Oeste, Nordeste e Sudeste. 

Conhecia a História, a língua, a geografi a de todo o Brasil 
em seus mínimos detalhes. Ainda em 1922, concluiu o curso de 
Ciências Jurídicas Sociais, para dois anos depois concluir o curso 
de Farmácia. 

Dentro de sua vocação para a área de ensino, Felippe 
de Sousa Miranda, tinha como sua “menina dos olhos” a Escola 
Regimental, onde como Diretor ou Instrutor procurava alfabe-
tizar, abrindo as portas de uma nova vida para todos aqueles que, 
mesmo com mais idade. 

Em 26 de junho de 1925, foi promovido a 1º Tenente, 
nessa época já era professor da escola “Comandante Assunção”, 
na Polícia Militar e no período da noite lecionava na Escola 
Prática de Comércio Avalfred. 

Felippe de Sousa Miranda era um apaixonado pela 
língua portuguesa. Na sua biblioteca, além dos livros de direito, 
medicina, odontologia, farmácia e outros, existia uma coleção 
invejável dos clássicos da língua portuguesa. 
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Em 1922, aprovado em defesa de tese, obteve o doutorado 
em Medicina. Em abril de 1930, foi promovido a Capitão e 
participou em outubro da revolução como chefe do Hospital 
Miguel Costa de Jaguariaíva. 

Nesse período continuou cursando odontologia, mas não 
concluiu o curso, pois no último ano foi designado para exercer 
a função de prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. 
Permaneceu no interior por alguns anos, como Delegado de 
Polícia, ora como Delegado de Higiene. 

Em julho de 1935, foi promovido a Major. No ano de 1948, 
retornou a Curitiba como professor e Diretor da Escola Técnica de 
Comércio Novo Ateneu. No ano de 1950 foi promovido a Tenente 
Coronel, nesse mesmo ano assumiu a cadeira de Medicina Legal 
na Faculdade de Direito de Curitiba. 

Em janeiro de 1951, foi designado professor de Português 
do CFAPM (Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PM), 
nesse local era chamado, de maneira carinhosa de “providência 
divina”, pois não faltava nem tardava. Felippe de Sousa Miranda 
sempre repetia a seus discípulos: “De que vale ganhar o mundo se 
perdermos nossa alma”. 

Para legalizar sua situação junto ao MEC, inscreveu-se e 
concluiu com brilhantismo o Curso de Português, da Campanha 
de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES), 
obtendo registro defi nitivo dessa disciplina. Durante os vários anos 
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que lecionou no CFA, além de Português ministrou outras disci-
plinas, como Inquérito Policial Militar, Medicina Legal e Direito. 
Um de seus maiores objetivos profi ssionais sempre foi melhorar 
as condições sociais e intelectuais dos policiais militares. 

Em 1959, o Cel. João André Dias Paredes, então Coman-
dante-Geral da Polícia Militar do Paraná, criou o Ginásio do CFA, 
e designou o Ten. Cel. Felippe para primeiro Diretor da Insti-
tuição e professor de Português. O Ginásio iniciou suas atividades 
em salas adaptadas no próprio Quartel do Comando-Geral, na 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, com quatro turmas do antigo 
ginasial, compostas exclusivamente por policiais militares. 

O Ginásio do CFA deu origem ao atual Colégio da Polícia 
Militar do Paraná (CPM). Ainda no seu comando o CPM mudou 
de Sede, sendo transferido para o prédio do antigo Liceu (Colégio 
Belmiro César), situado na Rua Vicente Machado nº 423, no 
centro de Curitiba. Uma das preocupações do Cel. Felippe de 
Sousa Miranda foi sempre oferecer um ensino de qualidade e 
com essa transferência o Ginásio ganhava um local que reunia 
melhores condições para o desenvolvimento do ensino. 

Em 1960, Felippe de Sousa Miranda foi promovido a 
Coronel alcançando assim o mais alto posto na Polícia Militar. 

Em 1973, quando já estava reformado, a Associação de 
Pais e Mestres do CPM inaugurou seu Salão Nobre com o nome 
de “Cel. PM Felippe de Sousa Miranda”, fato que deixou-lhe 
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muito emocionado, fazendo-o chorar de alegria. 

No dia 14 de agosto de 1976, no Hospital da Polícia 
Militar, o Cel. PM Felippe de Sousa Miranda veio a falecer, aos 
83 anos 09 meses e 03 dias. 

Em agosto de 1981, nas comemorações do aniversário 
da PMPR, a corporação que tanto amou rendeu-lhe uma justa 
homenagem, em que, por meio de decreto do Governador Ney 
Amintas de Barros Braga, deu seu nome à instituição de ensino 
na qual foi o primeiro Comandante. 

Assim a instituição passou a ter a seguinte designação: 
“Colégio da Polícia Militar – Colégio Cel. PM Felippe de Sousa 
Miranda”. 

Assim, o CPM, todos os anos no dia 11 de novembro, dia 
de seu nascimento, comemora o dia do nosso Patrono. 

No dia 28 de agosto de 2018, foi fundada a Academia de 
Letras dos Militares Estaduais do Paraná (ALMEPAR), sendo o 
Cel. PM Felippe de Sousa Miranda escolhido como Patrono da 
Cadeira nº 7 da ALMEPAR. 

Como se pode verifi car, Cel. PM Felippe de Sousa 
Miranda foi sempre um homem simples, de cultura invejável, 
excelente chefe de família, advogado de grandes recursos, médico 
humanitário, que fez de sua profi ssão um sacerdócio, cristão e 
vicentino de coração, miliciano de ideias e vivência incompa-
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rável, que deixou no exemplo de vida, uma trilha e um modelo a 
ser seguido. Apesar de seus quatro cursos superiores, dois tirados 
em primeiro lugar, nunca se viu vaidade em qualquer de suas 
atitudes. 

Referências Bibliográfi cas 
Colégio da Polícia Militar do Paraná – “Cel. PM Felippe de Sousa Miranda”. Projeto 
Pedagógica. Curitiba: [s.n.], 2013. 

Colégio da Polícia Militar do Paraná – “Cel. PM Felippe de Sousa Miranda”. 
Regimento Interno. Curitiba: [s.n.], 2013. 

Colégio da Polícia Militar do Paraná – “Cel. PM Felippe de Sousa Miranda”. 
Memorial CPM. Curitiba: [s.n] sem data. 

Colégio da Polícia Militar do Paraná -“Cel. PM Felippe de Sousa Miranda”. Ex 
comandantes. Disponível em: <https://www.cpmpr.com.br/fellipe-de-sousa-mi-
randa> acesso em 27 abr. 2019. 

Biografi a Felippe de Sousa Miranda. Disponível em <http://www.pmpr.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=108.>  acesso em 27 abr. 2019. 
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Homem brilhante, de caráter ilibado e de elevado escopo 
profi ssional. Filho dedicado à sua família e criador da própria 
história laboral e política. Ofi cial idealista e que inspirou muitos 
profi ssionais na Polícia Militar do Paraná, que nunca se acomodou 
ou ainda negou missões a que lhe foi designado, sempre em busca 
de alternativas, soluções inteligentes e audaciosas. 

Cadeira - 8 

Acadêmico: Major Dalton Gean Perovano22 

Patrono: Cel. PM Anselmo José de Oliveira

22 Ofi cial da Polícia Militar do Paraná (Major QOPM). Graduado em Pedagogia pela Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Educação pela UFPR. Doutor em Educação pela UFPR. Possui 
Especializações em Gestão Educacional e Especializações nas áreas de Planejamento e Gestão de Projetos. 
Possui quatro livros publicados, dos quais, dois nas áreas de Metodologia da Pesquisa Científi ca e diversos 
artigos publicados em periódicos científi cos. Membro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC). Atualmente é o Coordenador-Geral do Projeto Paraná Seguro/BID da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP). 
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Em sua trajetória quebrou paradigmas e trilhou os 
caminhos na construção de novos conceitos Institucionais, com 
resultados efetivos nas áreas de segurança pública e defesa 
social, que ajudaram a transformar os cotidianos da população 
paranaense. 

A trajetória de vida do Patrono da Cadeira nº 8 da 
ALMEPAR, o Cel. Anselmo José de Oliveira, foi trilhada com 
muita celeridade. Ingressou na PMPR no ano de 1986, na Escola 
de Formação de Ofi ciais (EsFO/APMG), e auferiu a primeira 
colocação no Curso de Formação de Ofi ciais da PMPR. 

Desempenhou diversas funções no Batalhão de Polícia 
de Trânsito (BPTran) e na Casa Militar desempenhou a função de 
Chefe da Seção de Transporte Aéreo e Coordenador de Segurança 
da Casa Militar. Nessa Unidade participou de diversas missões de 
proteção a autoridades civis e militares nacionais e internacionais. 

No campo do ensino atuou como Subcomandante 
do Colégio da Polícia Militar (CPM) da PMPR, assim como, 
comandou o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 
(CFAP) e foi Comandante da Escola de Formação de Ofi ciais 
(EsFO/APMG). 

Na área de controle operacional atuou como Chefe de 
Operações do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) 
de Curitiba e Região Metropolitana. Após essa experiência foi 
designado para assumir o comando da 1ª Companhia do 17º 
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Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia do 17º BPM) sediado no 
município de São José dos Pinhais/PR. Na mesma unidade opera-
cional foi o Ofi cial responsável pelo Planejamento Operacional 
(P/3) do 17º BPM, que à época era o Batalhão responsável pelo 
policiamento ostensivo geral em todo o cinturão metropolitano da 
Capital paranaense. 

A PMPR teve várias iniciativas de ações de policia mento 
em unidades escolares e, pontualmente dentre elas, destacam-se 
no âmbito da Corporação, o “Projeto Gralha Azul”, concebido no 
Paraná no ano de 1994, e no ano de 1997 o projeto denominado 
de “Paraná Novos Caminhos com Mais Segurança nas Escolas”. 
Ambos os empreendimentos com a realização de patrulhamento 
ostensivo no entorno das escolas estaduais, sem que houvesse a 
efetiva interação entre a segurança pública e a educação. 

Diante desse quadro, em meados de 2000, o então Cap. 
Anselmo, que na ocasião comandava a 1ª Cia. PM/17º BPM, em 
conjunto com a Advogada Margarete Maria Lemes, Assessora 
Jurídica do Núcleo Regional de ensino da Área Norte (NRE/
AMN), idealizaram um projeto que permitisse a construção 
de atividades de prevenção a ilícitos. O projeto foi desenvol-
vido entre a Polícia Militar do Paraná e a Secretaria de Estado 
da Educação (SEED). O laboratório deste trabalho ocorreu em 
algumas escolas dos municípios de Colombo e Piraquara, com a 
denominação de “Patrulha Escolar III”. 

No ano de 2003, por ocasião da mudança de governo, foi 
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apresentado ao Comando-Geral da PMPR o Projeto “Por Uma 
Escola Mais Segura”, inicialmente a ser implantado na Capital 
do Estado e municípios da Região Metropolitana de Curitiba, que 
visava estabelecer uma parceria ativa entre a Polícia Militar e a 
comunidade escolar. O Projeto foi recepcionado na Corporação 
pela Diretriz nº 004/2003 -PM/3 – Patrulha Escolar. 

Em 2004, o então Cap. Anselmo ocupava a função de 
Chefe de Casa Militar, e proporcionou ao empreendimento a 
devida projeção institucional, com o seu aprimoramento para 
que fosse operacionalizado em consonância com a concepção 
e estratégia de Polícia Comunitária. Assim, ganhou status e 
estrutura de Programa de Governo de Estado, e foi lançado 
ofi cialmente em fevereiro de 2004 com a denominação “Patrulha 
Escolar Comunitária-PEC”. 

No fi nal do ano de 2007, a Coordenação Estadual da 
PEC, encarregada pelo gerenciamento do Programa, foi elevada 
à condição de Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), 
por intermédio da Lei nº 15.745 de 20 de dezembro de 2007. No 
dia 19 de março de 2008 foram editados dois decretos que regula-
mentaram a nova unidade. O Decreto nº 2.348/08 que efetiva-
mente criava o BPEC e o Decreto nº 2.349/08, que dentre outros, 
aprovou o Quadro Organizacional do BPEC. 

No mesmo ano, o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência (PROERD) foi incorporado no quadro 
da Unidade, com o incremento de mais de cento e cinquenta 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   104 24/07/2019   10:45:33



105

policiais militares e a participação dos Instrutores na consoli-
dação da cultura de prevenção da nova Unidade. 

Como Secretário Chefe da Casa Militar do Governo do 
Paraná, no período de 2003 a 2008, desempenhou, cumulativa-
mente as seguintes funções: Coordenador Estadual de Defesa 
Civil, Coordenador Estadual da Patrulha Escolar Comuni-
tária, Coordenador Estadual do Programa Bombeiro Comuni-
tário, Coordenador da Comissão Permanente de Defesa Civil 
do CODESUL, Membro fundador do Conselho Nacional de 
Chefes de Casas Militares do Brasil e Coordenador da Região 
Sul, Membro Fundador do Conselho Nacional de Coordenadores 
de Defesa Civil e Coordenador da Região Sul e, Membro do 
Conselho Revisor do Governo do Estado do Paraná. 

No dia 4 de abril de 2008, o Cel. Anselmo assumiu o 
Comando-Geral da PMPR, em substituição ao Cel. QOPM 
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Nemésio Xavier de França Filho. Na troca de Comando, o Cel. 
Anselmo utilizou o 4º RUPM (Panamá) para demonstrar que 
tinha como foco o policiamento voltado ao cidadão trajando o 
mesmo uniforme usado pelos policiais militares que atuam no 
policiamento preventivo e ostensivo diariamente. 

Como ações estruturantes frente ao Comando da 
Corporação implantou a Força Samurai, o Programa Avançado de 
Treinamento Policial e Cidadania (PROAVANTE), o Bombeiro 
Comunitário, a Patrulha Escolar Comunitária, a Força Alfa e o 
Segurança Social. 

O Programa Segurança Social, desenvolvido na Vila 
Osternack na cidade de Curitiba, área considerada de risco e 
de elevada vulnerabilidade, teve por fi nalidade implantar ações 
sociais integradas com a comunidade local e mais de sessenta e 
seis instituições da sociedade civil, na perspectiva e concepção 
de polícia comunitária. O foco das estratégias aplicadas visava 
promover e incentivar a autonomia das pessoas participantes 
daquele lócus de convívio, de maneira sustentável. 

No Comando-Geral da PMPR atuou ainda como 2º 
Vice-Presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais 
das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. 

Em data de 14 de outubro de 2009, o Cel. Anselmo deixa 
o Comando-Geral da PMPR, para tratar de sua saúde, passando a 
ocupar o cargo de Secretário Especial do Gabinete do Governador 
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do Estado do Paraná. Na ocasião assumiu o Comando-Geral da 
PMPR o Cel. PM Luiz Rodrigo Larson Carstens. 

O Cel. Anselmo deixou um vasto legado de trabalhos 
e inquietações para as áreas de gestão e na transformação de 
conceitos Institucionais. 

Contribuiu com o bem-estar das pessoas nas comuni-
dades, com a formação e a qualidade de vida dos profi ssionais 
desta Corporação, com a qualifi cação e melhoria dos aparatos 
estruturantes da PMPR, e fundamentalmente, inspirou a muitos a 
fé de que dias melhores surgirão! 

O Cel. Anselmo faleceu em julho de 2013 aos 47 anos, 
em decorrência de um tumor cerebral. 

Como homenagem póstuma, o Batalhão de Patrulha 
Escolar Comunitária (BPEC) recebeu a denominação histórica 
de “Batalhão Coronel Anselmo José de Oliveira”, por intermédio 
do Decreto Estadual nº 9.016 de 25 de setembro de 2013, e se 
constituiu ao longo dos anos como referencial nacional e interna-
cional na área de policiamento comunitário escolar. 
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Como já dizia o saudoso historiador Capitão João Alves 
da Rosa Filho, patrono da ALMEPAR, “os heróis morrem, 
passam, desaparecem da face terra; entretanto, suas memórias 
aí fi cam, para sempre, enraizadas em nossos corações, como 
atestado eloquente de seus feitos inapagáveis” (ROSA FILHO, 
2001, p. 108). 

Essa foi uma referência direta à fi gura do ilustre Coronel 
23 Militar Estadual da Ativa (Major QOPM). Graduado em História e em Psicologia. Especialista em 
Psicologia Jurídica, em Saúde Mental, em Gerenciamento de Crises e Negociação em Crises Policiais. 
Autor de 12 livros, sendo 07 deles editados pela AVM. Atualmente lotado na 3ª Seção do Estado-Maior 
da PMPR.

Cadeira - 9

Acadêmico: Major Marco Antônio Silva23 

Patrono: Cel. PM Joaquim Antônio de Moraes Sarmento
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PM Joaquim Antônio de Moraes Sarmento, bravo e heroico 
guerreiro da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que prestou 
relevantes e patrióticos serviços à Corporação e, por isso, foi 
alçado ao posto de Patrono da PMPR no ano de 1968. 

No ano de 1967, a comissão designada para emitir 
parecer e indicar o nome do Patrono da PMPR, escreveu que o 
Coronel Sarmento “desempenhou difíceis e arriscadas missões, 
pondo sempre, acima dos interesses pessoais, o brio de miliciano 
destemido, a honra do cidadão e o desprendimento de patriota 
republicano”. Portanto, ele representa todo militar estadual 
abnegado e que empenha seu tempo e sua força em prol da pátria 
e da sociedade. 

Os feitos meritórios do Patrono Coronel Sarmento serão 
sempre lembrados pelos integrantes da Corporação, a qual comemora 
anualmente seu dia, em 17 de maio, a data de seu nascimento. 

Origens e ingresso na PMPR 

Joaquim Antônio de Moraes Sarmento nasceu no dia 17 
de maio de 1882, na então província do Ceará. De origem modesta, 
era fi lho de Sezostre Sílvio de Moraes Sarmento e de Senhorinha 
Avelino de Moraes Sarmento24. No dia 26 de fevereiro de 1897, 
com apenas 15 anos de idade e já demonstrando grande vocação 
para o militarismo, alistou-se como voluntário no Exército 
Nacional, antiga denominação do Exército Brasileiro. 

24 O nome da mãe do Coronel Sarmento foi encontrado numa pesquisa realizada por Lima (2019), no site 
www.familiascearenses.com.br. 
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Como militar do Exército de Caxias, fez os cursos de 
cabo e sargento no Batalhão de Engenheiros, localizado na atual 
cidade de Fortaleza. Ao ser transferido para o Paraná em 1903, na 
graduação de 1º sargento, casou-se com uma moça paranaense e 
criou raízes na terra das araucárias. 

No dia 29 de julho de 1907, Sarmento, então com 25 anos 
de idade, foi incluído no Regimento de Segurança do Paraná, atual 
PMPR, um dia após ter dado baixa do Exército. Na Corporação, 
passou a atuar na 1ª Companhia do Batalhão de Infantaria, “como 
engajado por três anos, agregado por excesso e com baixa do 
posto de 1º sargento que ocupava no Exército, por falta de vaga” 
(ROSA FILHO, 2001, p. 103). 

Em 6 de agosto de 1907 graduou-se ao posto de 2º 
sargento pela necessidade do serviço e em 12 de fevereiro de 
1908 obteve alta da graduação de 1º sargento. Na ocasião, foi 
designado como auxiliar do instrutor, missão na qual demonstrou 
grande competência e empenho. Por seus trabalhos nesse período 
recebeu vários elogios formais de autoridades. 

O Alferes Sarmento 

Em 30 de abril de 1908, Sarmento foi promovido ao 
posto de alferes por decreto governamental. No dia 15 de junho 
de 1908, passou a exercer, de forma comissionada, o cargo de 
delegado de polícia de São João da Boa Vista, onde permaneceu 
até 20 de outubro do mesmo ano (ROSA FILHO, 2001, p. 104). 
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Ainda em 1908, conseguiu encerrar a bom termo uma 
revolta de sargentos, que ameaçava a ordem na caserna. Com 
afi nco e dedicação, mediou a crise e trouxe a paz ao aquartela-
mento, sendo elogiado por suas ações que contribuíram para a 
manutenção da tranquilidade na corporação. 

Durante o ano de 1909, atuou em várias frentes de 
trabalho, incluindo uma designação para a Penitenciária do 
Ahú, e, também, foi escalado para realizar diligências por outras 
cidades na busca de criminosos perigosos que burlavam a lei na 
época. Sempre disciplinado e correto na realização de tais buscas 
que lhe eram designadas, Sarmento colecionava elogios por onde 
passava. 

Em 10 de abril de 1910, assumiu interinamente o Comando 
da 1ª Companhia do Regimento. Antes disso, porém, no mês de 
janeiro de 1910 enfrentou na capital uma onda de agitadores que 
ameaçava a paz instalada e as famílias paranaenses. Novamente, 
por ocasião de sua atitude fi rme, corajosa e perseverante frente ao 
tal levante popular, Sarmento obteve mais elogios de seus coman-
dantes, os quais viram nele um exemplo de líder e de coragem, se 
transformando numa referência positiva aos demais integrantes 
da corporação. 

No ano seguinte, 1911, Sarmento foi nomeado por decreto 
para exercer o cargo de delegado de polícia de São Mateus. 
Permaneceu no cargo comissionado de 12 de março a 16 de maio. 
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No dia 14 de agosto de 1911 foi designado para ser 
instrutor de tiro do Regimento, missão que cumpriu com denodo 
e extrema dedicação. Nas transcrições de Rosa Filho (2001), 
Sarmento foi elogiado, seguidamente, pelas demonstrações em 
prol da instrução do pessoal da corporação, revelando inteli-
gência e a boa vontade para o engrandecimento da força, muito 
concorrendo com seu exemplo de ofi cial disciplinado e correto no 
cumprimento de seus deveres, provas frisantes de amor e trabalho 
(ROSA FILHO, 2001, p. 105). 

A carreira de Sarmento na corporação estava apenas 
começando. Entretanto, os anos que se seguiram marcariam para 
sempre sua vida e, também, os rumos da pujante corporação a que 
ele pertencia. 

Combate do Irani 

No dia 13 de outubro de 1912, o Regimento de Segurança 
do Paraná foi mobilizado para dispersar os fanáticos liderados 
pelo monge José Maria nos sertões do Irani, região localizada na 
parte sul do município de Palmas, sob a administração paranaense. 
Nessa época, havia uma disputa territorial entre Paraná e Santa 
Catarina, que culminou na denominada “Guerra do Contestado”, 
um grande confl ito armado com a participação de mais de 30 mil 
pessoas. 

O Combate do Irani foi o primeiro grande evento do famoso 
confronto belicista que tomou lugar no sul do país. Segundo Rosa 
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Filho, no início do mês de outubro de 1912, o governo do Paraná 
recebia as primeiras notícias de que o movimento de José Maria 
começava a agitar a região de Palmas e que ele havia rumado 
para os campos do Irani, armando os fanáticos contra a investida 
das autoridades que tentassem desalojá-los do seu reduto (ROSA 
FILHO, 1998). 

A horda de fanáticos começou a praticar roubos e assas-
sinatos na região, o que assustou a pacata população do lugarejo. 
Segundo Carneiro (1995), foi o banditismo que provocou a reação 
dos poderes constituídos. 

O Alferes Sarmento fazia parte do efetivo designado 
para enfrentar os malfeitores, sob o comando do Coronel João 
Gualberto Gomes de Sá Filho, o qual não voltaria vivo do violento 
entrevero. O efetivo da tropa era de apenas 65 homens, entre 
ofi ciais e praças, que logo faria frente a um grupo de mais de 400 
fanáticos bem armados. 

Foto do Alferes Sarmento 
publicada no “Diário da 

Tarde” de Curitiba, de 11 de 
novembro de 1912. Fonte: 

Rosa Filho (1998).
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Depois de uma longa e difícil viagem ao reduto dos 
fanáticos, iniciada em 13 de outubro de 1912, o efetivo do 
Regimento de Segurança chegou ao seu destino. Considerando 
o armamento velho e enferrujado utilizado durante a Revolução 
Federalista no século anterior e uma metralhadora Maxim 
Nordenfelt que acabou por fi car inutilizada após um acidente 
durante a marcha, as condições para a atuação da tropa não eram 
das mais favoráveis. 

Entretanto, os bravos e destemidos homens do Regimento 
de Segurança não esmoreceram diante das difi culdades e dos 
obstáculos e, no dia 22 de outubro encontraram os adversários, 
momento em que teve início o intenso combate. Rosa Filho (1998) 
esclarece que a superioridade numérica e a posição dos fanáticos 
em relação aos policiais militares foram fatais. 

Nesse momento de penoso confronto, o corajoso e 
obstinado Alferes Sarmento partiu para o meio do enfrentamento 
e foi atingido violentamente com um golpe de facão no rosto, 
desferido por um fanático, o qual seu olho direito. Rosa fi lho 
(1998) descreve os angustiantes momentos seguintes: 

Tão forte foi o golpe que ele deixou cair a arma 
no chão. Com a vista vazada, combalido como 
um morto sobre um lamaçal de sangue, o bravo 
ofi cial caiu sem sentidos ao solo. Um caboclo 
chegou perto do corpo inerte e levantou o facão 
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para estraçalhá-lo. Num relance, o soldado 
Romão dos Santos viu o perigo e atirou, acudindo 
a tempo, salvando Sarmento do golpe mortal e 
subjugando o matuto (ROSA FILHO, 1998). 

Muitos outros valorosos policiais militares também 
caíam diante da gana dos fanáticos. Feridos, a saída para muitos 
foi embrenhar-se no mato próximo. Apesar da resistência heroica, 
a vitória estava mais perto dos rebeldes. 

Depois do golpe de facão, o Alferes Sarmento caiu por 
terra e, quando voltou a si no meio do embate, deslocou-se na 
direção do capitão José de Souza Miranda, que ainda enfrentava 
os opositores. O ofi cial prestou-lhe os primeiros socorros, e, após 
amarrar-lhe um lenço no rosto o orientou a se esconder no mato. 

Ao entrar no matagal, Sarmento teve um novo desmaio 
devido à grande perda de sangue (ROSA FILHO, 1998). Recobrou 
os sentidos, mas fi cou ainda por algum tempo desorientado. Logo 
depois, encontrou o Alferes Libindo Francisco Borges, também 
ferido e continuaram juntos sua marcha buscando por um local 
seguro. Nesse momento, foram encontrados por seis fanáticos 
que os separaram, lhe tiraram pertences, mas pouparam suas 
vidas. Sarmento acabou chegando à casa de um senhor chamado 
Irênio Rocha, morador da região, que o acolheu, assim como fez 
também com vários outros milicianos feridos. 

O monge José Maria foi morto pelo Sargento cavalariano 
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Joaquim Virgílio da Rosa, nos últimos momentos da luta. Apesar 
da morte do líder dos rebeldes, esse fato não foi motivo sufi ciente 
para pôr fi m à sublevação. Nesse momento, ali perto, o Coronel 
João Gualberto foi atingido com um tiro no peito. Ato contínuo, o 
ofi cial foi cercado por vários fanáticos que não lhe deram chance 
de defesa. O valoroso comandante, ensanguentado, recebeu vários 
golpes de facão e pereceu perto de uma árvore. 

Sarmento foi dado como morto, no entanto, dias após 
o combate foi encontrado. Em 03 de novembro regressou ao 
acampamento de Palmas, sendo internado no hospital até o dia 10 
de novembro, quando, então, retornou à capital (ROSA FILHO, 
1985). 

O resultado do confronto travado nos traiçoeiros campos 
do Irani foi imensamente trágico. Além do coronel João Gualberto 
e do bravo sargento Virgílio, que acabou com a vida do monge, 
outros onze policiais militares morreram em combate, perfazendo 
13 falecidos no total. Além disso, 13 outros milicianos restaram 
feridos do evento mortífero, entre eles, como já bastante pronun-
ciado, o futuro patrono da PMPR. Entre os fanáticos, os números 
são desencontrados pela falta de dados ofi ciais, mas estima-se 
que tenha passado de 50 mortos. 

Segundo Toledo Jr. (2017, p. 52), toda a ação no combate 
durou cerca de meia hora e os principais fatores que conduziram 
ao resultado trágico, foram, além dos problemas com a metralha-
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dora, a realização de uma marcha forçada até ao local do combate, 
o desconhecimento do local em que ocorreu a batalha e, por fi m, 
a divisão da tropa por ordem do Chefe de Polícia (função equiva-
lente ao atual Secretário de Segurança Pública). 

Pela Ordem do Dia de 25 de outubro de 1912, por deter-
minação do Presidente do Paraná, Dr. Carlos Cavalcanti, o Alferes 
Sarmento foi elogiado pelo Coronel Fabriciano do Rego Barros, 
nos seguintes termos: 

“O alferes Sarmento enfrentou com coragem a 
sanha indomável dos fanáticos, demonstrando 
bravura inexcedível, cumprindo com o seu dever, 
honrando de maneira digna e heroica a farda de 
soldado paranaense, cujo civismo, dedicação 
construíram outros tantos brasões de glórias 
para o Regimento, tornando-se merecedor da 
gratidão do Governo” (ROSA FILHO, 1985). 

Os gloriosos feitos praticados pelo Alferes Sarmento 
nos campos do Irani o conduziram ao posto de tenente, sendo 
promovido por ato de bravura no dia 6 de outubro de 1913. 
Nos anos que se seguiram, já recuperado do ferimento que lhe 
tirou a vista direita, participou ativamente de outras missões e 
combates relacionados à Guerra do Contestado que assolou a 
região até 1916. 

Segundo Rosa Filho (2001, p. 105), no dia 15 de dezembro 
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de 1915, Sarmento recebia do governo a Medalha de Mérito por ter 
tomado parte em combates no Contestado, praticando atos de bravura 
em defesa da ordem legal, tendo sido ferido durante a campanha. 

Ao fi m do Contestado, Sarmento voltou às atividades 
habituais, desempenhando diversas funções com galhardia e 
dedicação. Foi promovido ao posto de capitão por merecimento 
no dia 3 de janeiro de 1921. 

Revolução de 1924 

Ao assumir o comando do 1º 
Batalhão de Infantaria da Corporação 
no dia 9 de junho de 1923, o destino 
lhe reservaria outros momentos de 
glória para os anos vindouros. No ano 
seguinte eclodiu a Revolução de 1924 
e seu batalhão teve destacada e honrosa 
participação. 

Rosa Filho (1985) esclarece 
que em 05 de julho de 1924, irrompeu o 
movimento armado na capital paulista, 
sob a chefi a do general Isidoro Dias 
Lopes, administrativo do Presidente da 
República, Arthur Bernardes. 

Imagem do então Capitão 
Sarmento durante a 
Revolução de 1924.
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A partir de 1922, o Brasil foi atingido por diversas inquie-
tações contra o poder central. Entre elas, as revoltas tenentistas de 
1922 no Rio de Janeiro, 1923 no Rio Grande do Sul e 1924 em 
São Paulo. 

Em São Paulo, as forças revoltosas eram compostas por 
tropas do Exército e quase totalmente da Força Pública do Estado. 
No dia 5 de julho de 1924, os insurgentes cumpriram seu intento para 
o qual planejaram com antecedência e atacaram a capital do Estado. 

Segundo Rosa Filho (2001), as tropas revolucionárias 
dispunham de mais de cinco mil homens que logo ampliavam-se 
com a ideia de expandir a revolta pelo interior do estado, cuja 
ação foi realmente levada a efeito. 

Sob o comando do Capitão Sarmento, a Polícia Militar do 
Paraná foi mobilizada em apoio ao Governo Federal, fazendo-se 
presente nesse grande evento da história do Brasil, com o efetivo do 
bravo 1º Batalhão de Infantaria. O prenúncio de futuros combates 
violentos, não esmoreceu o ânimo dos milicianos paranaenses.

No dia 16 de abril, por trem, o efetivo iniciou sua viagem 
com destino ao estado vizinho. No dia seguinte, a tropa chegava 
em Itararé, primeira cidade depois da divisa com o Paraná. Depois, 
em Porto Feliz, localidade em que prendeu oito revolucionários, 
bem como armas, munições e veículos. 

Na continuidade da campanha, os milicianos paranaenses 
partiram para Botucatu, depois Porto Epitácio, São Roque, Santo 
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Anastácio, entre outras cidades. Combates mortais foram travados 
nessas localidades e novos entreveros estavam por vir. A marcha 
foi feita através de uma picada do fl anco esquerdo inimigo. Às doze 
e trinta horas a tropa miliciana avista os rebeldes e toma posição 
para o ataque, estendendo-se na encosta do plano inclinado da 
serra. As metralhadoras pesadas quebram o silêncio e em conse-
cutivas rajadas vai ceifando vidas do lado oposto. Os revoltosos, 
surpreendidos, fogem espavoridos em todas as direções a procura 
de abrigo e, logo depois, refeitos, respondem com vivíssimo fogo 
(ROSA FILHO, 1985, p. 220). 

Fotografi a do Capitão Sarmento e ofi ciais de seu Estado-Maior, na época da 
campanha na Revolução de 1924. Imagem publicada na obra de Rosa Filho 

(2001, p. 24). 
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Durante essa batalha, que durou até o dia 17 de janeiro, 
vários honrosos milicianos paranaenses pereceram e outros 
receberam graves ferimentos. O Capitão Sarmento, além de cumprir 
incansavelmente suas obrigações como comandante da tropa, ainda 
auxiliava no acolhimento dos que eram feridos em combate. 

No dia 21 de janeiro travou novo violento combate com 
bandos revolucionários na localidade de Formigas, retomando o 
controle da cidade com esforço e coragem. No decorrer do ano 
ainda percorreu outras localidades com seus bravos comandados, 
demonstrando com isso, total empenho e denodo no cumprimento 
das missões que lhe eram afetas na recuperação da ordem deturpada. 

Por sua abnegação, Sarmento foi promovido ao posto de 
major por ato de bravura no dia 5 de março de 1925, antes mesmo 
do término da campanha na revolução. 

De acordo com Rosa Filho (2001), os valentes milicianos 
comandados por Sarmento retornaram depois de oito longos meses 
de incessantes marchas pelos intransitáveis sertões, cobertos de 
glória, trazendo a vitória das armas, ao lado das forças legais. 

Ao fi m da campanha, o Governo do Estado o elogiou por 
seus relevantes serviços em prol da legalidade e pela capacidade 
de comando, se tornando exemplo de bravura e abnegação. 

Por essa razão, foi promovido ao posto de Tenente-Co-
ronel por decreto governamental em 25 de julho de 1925. 
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Reforma e falecimento 

Por suas condições de 
saúde, Sarmento foi considerado 
incapaz para o serviço ativo e 
reformado no dia 17 de julho de 
1926.

No fi nal desse mesmo 
ano foi promovido ao posto de 
Coronel. Mesmo na inatividade 
exerceu o cargo de inspetor da 
Guarda Civil entre 1928 e 1929. 

Após nova inspeção de 
saúde em setembro de 1929, o Coronel Sarmento retornou ao 
serviço ativo, servindo, novamente no 1º Batalhão de Infantaria. 
Tal situação perdurou até novembro de 1930, quando o decreto de 
reversão ao serviço ativo foi anulado, prevalecendo o estado de 
reforma em que se encontrava anteriormente. 

No dia 21 de abril de 1934, por uma incrível coincidência 
do destino, no dia de Tiradentes, o patrono das Polícias Militares 
do Brasil, o Coronel Sarmento partiu, “levando para o seu túmulo 
um corpo marcado de cicatrizes, prova sobeja de tal vida afanosa 
em defesa da Ordem e da Lei” (ROSA FILHO, 2001). 

Um homem íntegro e honrado que dedicou toda sua vida 
à Polícia Militar. Foram 32 anos, 5 meses e 23 dias defendendo 
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a ordem e a legalidade e cumprindo suas missões com galhardia 
e esmero. 

Homenagens póstumas 

O Coronel Sarmento foi declarado Patrono da PMPR por 
meio do Decreto nº 8.871, de 07 de fevereiro de 1968, assinado 
pelo então Governador do Estado, Paulo Pimentel. Uma comissão 
designada pelo Comandante-Geral da época, Coronel Antônio 
Michalizen, propôs o nome do ofi cial ao título honroso, o qual foi 
aprovado de forma unânime. 

No mesmo ano, pela Lei nº 5.798, de 24 de junho de 
1968, foi instituída na PMPR a Medalha Coronel Sarmento, 
entregue anualmente “a civis, militares e a policiais militares que 
mais se destacaram em favor da causa pública ou além do dever 
no desempenho das suas funções”. (PARANÁ, 1968). 

Além de outras homenagens ao herói, incluindo aquelas 
realizadas por seus descendentes, destaca-se também, o seu nome 
atribuído a uma rua de Curitiba, no bairro Bom Retiro, e outra no 
município de Ponta Grossa, como admirável deferência aos seus 
marcantes feitos em prol da sociedade paranaense. 

Esta foi uma breve narrativa da vida do Coronel Joaquim 
Antônio de Moraes Sarmento, insigne Patrono da PMPR e da 
Cadeira nº 9 da ALMEPAR, que jamais será esquecido. 
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 Nascido na cidade fl uminense de Cantagalo em 11 
de agosto de 1887, fi lho do engenheiro civil Jacob van Erven 
(formado pela Universidade de Gand, na Bélgica, em 1871) e de 
D. Maria Antônia de Barcelos. 

Seu pai morreu cedo, quando ele tinha apenas 07 anos 
de idade, deixando a família (a viúva e seis fi lhos) em situação 

Cadeira - 10 

Acadêmico: Major Valmir Souza25 

Patrono: Cel. BM Sylvio Van Erven

25 Militar Estadual da Ativa (Major OQPM). Atualmente lotado no 19º BPM (Toledo/PR). Bacharel em 
Direito. Especialista em Gestão Ambiental, em Direito Penal e Processo Penal, em Políticas Públicas, em 
Policiamento Montado, em Polícia Judiciária Militar, em Controle de Distúrbios Civis, em Negociação 
de Crises e no Programa de Resistência a Drogas e Violência -PROERD. Mestre em Desenvolvimento 
Regional e Agronegócio. Doutor em Ambiente e Desenvolvimento. Docente na Faculdade Sul Brasil, na 
Faculdade ISEPE, na UNIPAR, na UNIOESTE e FASUL. 
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fi nanceira difícil. Enquanto o irmão mais velho se estabeleceria 
comercialmente no Rio de Janeiro, ele buscou um caminho alter-
nativo, entrando para o Exército Nacional. 

Chegou a Curitiba em meados de 1906, desembarcando 
na estação ferroviária da praça Eufrásio Correia, juntamente com 
os amigos paranaenses, também sargentos do Exército, Schmidt, 
Leprevost e Forbeck, destinados ao 6º Regimento de Artilharia 
de Campanha, cujo quartel localizava-se na praça Rui Barbosa. 
Procedendo do Rio de Janeiro, certamente eles viajaram de navio 
a vapor até Paranaguá e ali tomaram o trem para Curitiba. 

Sílvio tinha 20 anos em 1907 quando casando-se em abril 
do ano com Arabela Soares Gomes Munhoz, com 17 anos, pois 
nascera em Curitiba, a 17 de janeiro de 1890. 

Em Curitiba no dia 16 de abril de 1908, nasceu seu fi lho 
Herbert, à Rua Paula Gomes nº 19 (antigo), lado esquerdo de 
quem sobe para o Alto de São Francisco, passando a rua Mateus 
Leme. Sílvio era então Sargento do Regimento de Segurança 
do Estado, onde fora admitido em maio de 1907, após deixar o 
Exército, com essa mesma patente. 

Sílvio permaneceu no Regimento de Segurança até 14 de 
novembro de 1908. Nessa data foi dele excluído “por ordem do 
governo”, em consequência de sua participação numa sublevação 
ocorrida no Regimento. 

Conforme se lê na Mensagem do presidente do Estado 
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Xavier da Silva ao Congresso Legislativo, na noite de 13 para 
14 de novembro do ano anterior alguns “inferiores” e “praças de 
pré” revoltaram-se contra o comandante do Regimento, Cel. João 
Cândido da Silva Murici, e apoderaram-se do quartel da Rua São 
José, atual Mal. Floriano. Dominada a revolta, foram presos 09 
inferiores, líderes do movimento, e excluídos outros (dentre os 
quais o Sargento Sílvio), bem como praças de pré. 

Segundo o jornal “A República” (edição do dia 14), a 
sublevação prolongou-se das 21 horas do dia 13 às 6h da manhã 
do dia 14 de novembro. Os rebeldes apoderaram-se do quartel, 
apossaram-se de suas armas e munições, que distribuíram entre 
si. Num tiroteio, um furriel foi morto. O governo do presidente 
Xavier da Silva teve que pedir o auxílio da guarnição local do 
Exército, cujo comando foi bem-sucedido em fazer cessar a 
rebelião. 

Uma vez excluído do Regimento, Sílvio retorna para o 
Rio de Janeiro, onde viviam sua mãe e irmãos. O pai, Jacob van 
Erven (1844-1895), já havia falecido. 

Em 1909, em 31 de dezembro, Sílvio e Arabela estão 
morando em Pedro Leopoldo -cidade localizada na Região Metro-
politana de Belo Horizonte -, pois nessa data nasceu aí o segundo 
fi lho do casal, Sílvio Júnior. 

Em 30 de junho de 1911 nasce sua fi lha Beatriz. 

Mas já em 1911 reside novamente em Curitiba. Vamos 
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encontrá-lo estabelecido comercialmente no bairro do Portão. 

Em 22 de abril de 1912 Arabela tem um grande choque: 
seu irmão Franklin Soares Munhoz, apelidado “Cizinho”, suicida-
se. Contava apenas 25 anos de idade. 

Fora infeliz no casamento e teria se matado de desgosto, 
segundo a tradição familiar, por não poder ver ou conviver com 
suas duas fi lhinhas (como se sabe, naquela época a separação do 
casal era algo muito mais traumático do que é hoje).

Corpo de Bombeiros 

Em 1912, o presidente Carlos Cavalcanti cria o Corpo de 
Bombeiros do Paraná pela Lei nº 1.133, de 23 de março de 1912. 

A lei estabelece que o posto de comandante será exercido 
de preferência por um ofi cial do Exército (art. 4º). 

O pessoal do Corpo de Bombeiros será distribuído por um 
estado-maior (do qual farão parte o Major Comandante, o Capitão 
Assistente, o Alferes Quartel-Mestre e o Alferes Secretário), 
outro menor e duas companhias (art. 3º). Sílvio, ex-sargento, é 
nomeado Alferes Quartel-Mestre em 16 de abril de 1912 (fonte: 
“Bombeiros do Paraná” de Herbert Munhoz van Erven. Curitiba, 
1954, p. 11); 

Após essa nomeação, segue para o Rio de Janeiro a fi m 
de realizar estágio no Corpo de Bombeiros do então Distrito 
Federal. Em sua Mensagem ao Congresso Legislativo, em 1º de 
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fevereiro de 1913, Carlos Cavalcanti refere-se à Lei nº 1133, de 
23 de março do ano anterior, que criou o Corpo de Bombeiros, 
e ao Decreto nº 639, de 19 de junho, que lhe deu a conveniente 
organização. Afi rma aí que o CB está aquartelado “nos pavilhões 
anexos ao Museu do Estado, cujo edifício deve defi nitivamente 
ocupar” tendo em vista a sua localização na parte central da 
cidade, transferindo-se o Museu para outro local. 

O prédio, após essa transferência do Museu, deverá 
sofrer obras de adaptação. O material necessário de extinção 
de incêndios já fora encomendado a uma fábrica na Inglaterra. 
Afi rma ainda que “O pessoal que tem sido cuidadosamente 
escolhido vai recebendo a precisa instrução técnica, com rapidez 
e proveito”. Sílvio fazia parte desse pessoal, pois estagiava então 
no Rio de Janeiro. Na Mensagem do ano seguinte (1.02.1914), o 
presidente Cavalcanti informa que apenas faltava chegar pequena 
parte do material encomendado na Europa e que se instalava a 
torre metálica no quartel do CB. 

Sílvio permanece no Rio até 21 de fevereiro de 1913, 
quando é desligado do CB do Rio de Janeiro, ao qual estava adido. 
Em seus assentamentos funcionais consta o elogio proferido 
na ocasião pelo comandante do CB do Rio, que destaca “a sua 
dedicação ao trabalho e primorosa educação civil e militar”. 

Em outubro de 1912 o Alferes Sílvio é promovido a 
Tenente do CB. Após o seu retorno a Curitiba, em abril de 1913, 
é promovido a Capitão. Permanecerá entretanto nessa condição 
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por mais de 15 anos, pois somente em 5 de julho de 1928 será 
promovido a Major, pelo presidente Afonso Camargo (e não por 
Caetano Munhoz da Rocha, presidente de fevereiro de 1920 a 
fevereiro de 1928, também primo-irmão de Arabela, que inclusive 
indefere um pedido seu solicitando tal promoção em 1927). 

Entre 1914 e 1916 Sílvio assume várias vezes, interina-
mente, o comando do Corpo de Bombeiros (ao todo, durante 37 
dias). Em 08 de setembro de 1916 nasce em Curitiba seu fi lho 
caçula, Dante. 

Em 20 de abril de 1917 Sílvio é nomeado Delegado de 
Polícia de Palmas. A partir dessa data (e até 26 de janeiro de 
1928) ocupará cargo semelhante em vários municípios do Paraná. 
Essa alteração em suas funções profi ssionais foi possibilitada 
pela fusão do Regimento de Segurança e Corpo de Bombeiros, 
de que resultou a criação da Força Militar do Estado, conforme 
Mensagem do presidente Afonso Camargo ao Congresso Legis-
lativo, em 1º de fevereiro de 1918. 

Na condição de delegado de Palmas, o Cap. Sílvio 
comandará as forças policiais do Estado que, na versão ofi cial, 
visavam proteger essa cidade contra os bandos armados do ex-de-
putado Cleto da Silva, líder de um movimento político que não 
se conformou com as resoluções do Acordo, celebrado em 1916, 
entre o Paraná e Santa Catarina, sobre a divisão do território 
contestado. 
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Por esse Acordo, coube ao primeiro 20 mil km² e ao 
segundo, 28 mil km². Certas lideranças da região preferiram lutar 
pela sua independência a integrar-se ao Estado de Santa Catarina. 

Aspiravam criar uma unidade da Federação, o Estado 
das Missões, cuja capital seria União da Vitória. Conforme os 
assentamentos funcionais nos arquivos da PMEP, Sílvio “prestou 
serviços de guerra na cidade de Palmas por ocasião do levante 
chefi ado pelo deputado Cleto da Silva” no período de 04 de 
agosto a 13 de outubro de 1917. 

Nesse mesmo ano, 1919, no exercício do cargo de 
Delegado de Polícia em Prudentópolis, Sílvio efetua um serviço na 
serra da Esperança e é vítima de tentativa de morte, quando um tipo 
rancoroso, que não gostou do modo como ele chamou sua atenção 
por maltratar um animal, o alvejou com uma Winchester 44 em um 
estabelecimento comercial à beira da estrada. Sílvio e seus acompa-
nhantes aí descansavam da viagem jogando cartas. Ao levantar o 
braço para bater a carta, ele levou um tiro que lhe atravessou o 
peito, próximo ao coração, que por pouco não o matou. 

Em 13 de março de 1919 Sílvio é nomeado delegado de 
polícia de Araucária, cargo que exerce até 23 de abril do mesmo 
ano, após o que retorna a Curitiba e passa a comandar a Quarta 
Companhia da Força Militar do Estado. 

Na sequência em 05 de maio é nomeado delegado de 
polícia de Prudentópolis, nesta localidade é vítima de grave 
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ferimento quando, no exercício da função. 

Em 13 de março é exonerado de Prudentópolis e nomeado 
delegado de polícia de Araucária, cargo que exerce até 23 de abril 
do mesmo ano. 

No ano de 1920 em 4 a 18 de maio, assume o comando do 
Corpo de Bombeiros, sendo que em 07 de junho, pelo Decreto nº 
689, de 5 de junho de 1920, é agraciado com medalha de mérito, 
criada pela Lei nº 1496, de 17 de março de 1915. 

Ainda, dos anos de 1921 a 1924, como delegado de polícia 
assume as cidades de Clevelândia, Ribeirão Claro e Tomazina 
além de ser nomeado sub-delegado de polícia do distrito de Rio 
Claro, termo de União da Vitória. 

No ano de 1924 é agraciado com a medalha de bronze a 
que se refere a Lei nº 1948 de 20 de março de 1920. 

Tendo em vista o avanço da Coluna Prestes na região 
oeste do Estado em 29 de junho, o então Cap. Sílvio segue para 
Porto Santa Helena com um contingente da Força Militar do 
Paraná para integrar (organizar) o Regimento Dilermando em 3 
de agosto assume a fi scalização do Regimento ali organizado. Em 
04 de agosto parte para Vila Guaíra onde acantona, sendo que na 
data de 14 de agosto segue para Porto Camargo (margem de Mato 
Grosso) onde de 17 a 23 de agosto responde pelo comando do 
Regimento. 
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No enfrentamento da contenda em 23 de agosto parte 
para Porto São José onde, em 30 de agosto, participa do combate 
no rio Paraná, que dura das 9:30 às 16:30. 

Na data de 1º de setembro desembarca e acantona em 
Guaíra (com todo seu Regimento), seguindo em 08 de setembro 
para Mato Grosso. Chega a Porto Felicidade, em 12 de setembro, 
segue daí para Campanário (Mato Grosso); depois segue para 
Ponta Porã, onde consegue 16 mil cartuchos para o Regimento, 
“única munição fornecida ao Regimento, após sua saída de 
Ponta Grossa”; regressa a Porto Felicidade. 

Em 16 de setembro, sabendo que os paulistas desciam 
o rio Paraná, dirige-se para Guaíra desembarca com sua força 
em Porto D. Carlos; aí fi ca sabendo da ocupação de Guaíra 
pelos homens comandados pelo caudilho Cel. João Francisco; 
tenta subir novamente o rio Paraná, a fi m de juntar-se às tropas 
legais de Mato Grosso; encontrando as forças do Cel. Olímpio 
Mesquita, retira-se para Serrito (Mato Grosso), aguardando 
reforços de Ponta Porá. Diante do cenário apresentado segue para 
Campo Grande por Ponta Porá, percorrendo 165 léguas, a fi m de 
receber instruções do General Comandante da Circunscrição de 
Mato Grosso. Assim em 20 de setembro organiza a segunda ala 
do Regimento. 

Embarca em Campo Grande com destino a Ponta Grossa, 
em 1º de outubro, cumprindo ordens do Mal. Ministro da Guerra, 
lá chegando em 06 de outubro apresenta-se ao Gal. Rondon, 
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Comandante em Chefe das Forças em Ocupação no Paraná, sendo 
mandado para Curitiba em 10 de outubro. 

Na data de 28 de outubro de 1920 o Governo da República 
dissolve o Regimento (Provisório de Cavalaria) “Dilermando”; 
Sílvio passa a responder pelo Comando até fi nal acerto de contas 
e o regresso dos Segundo e Terceiro Esquadrões do Regimento; 
é encarregado também de receber, e relacionar, o material bélico. 
Continua por isso à disposição do Ministério da Guerra. Consta 
do boletim de dissolução o seguinte louvor: “Ofi cial dotado de 
excelentes qualidades morais e de grande resistência física, 
grande facilidade de assimilação, enérgico e ativo, inteligente e 
fi namente educado, honra a Corporação Militar a que pertence 
como honraria a qualquer outra pelo seu valor pessoal e militar. 
O gentleman nada fi ca a dever ao soldado, como o provou no 
combate São José-São João, indo para a linha de fogo atirar 
com um mosquetão, qual um simples soldado. Tem sangue 
frio, presença de espírito. Está em condições de, aprendendo a 
moderna doutrina de guerra, ser um chefe modelar — por isso 
que, além de tudo, possui capacidade de Comando. Curitiba, 28 
de outubro de 1924. (Assinado) Dilermando Cândido de Assis. 
Capitão.” 

Consta no “Dicionário Histórico-Biográfi co do Paraná” 
(Curitiba, Chain, 1991) que: “A 05 de julho de 1924 irrompeu 
na Capital Paulista movimento revolucionário contra o Governo 
Artur Bernardes. Foi liderado pelo General Isidoro Dias Lopes e 
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contou com a participação de vários Batalhões do Exército e da 
Força Pública do Estado de São Paulo” (p.330). 

Conforme a mesma fonte, com a reação do Governo 
Federal, os rebeldes, impedidos de invadir o Mato Grosso, 
descem o rio Paraná. Em 14 de setembro ocupam Guaíra, e no 
dia 15, Porto Mendes e o Porto de São Francisco. Posteriormente, 
ocupam também o “pequeno povoado” de Cascavel. Avançam em 
direção a Mallet (atual Laranjeiras do Sul), mas, são repelidos e 
retiram-se para Catanduvas, onde estabelecem “o centro de suas 
operações”. 

O Comando-Geral das forças do Governo é entregue ao 
General Cândido Rondon “que, depois de Guarapuava, estabe-
leceu o seu Quartel-General em Mallet (Laranjeiras do Sul)”. 

O Governo conta com forças mobilizadas do Exército 
e das Polícias Estaduais do Paraná e outros Estados. Em 29 de 
outubro de 1924 rebela-se a guarnição do Exército do Rio Grande 
do Sul, que decide unir-se à tropa do General Isidoro, no Sudoeste 
do Paraná, onde continuam as operações. “O comando da coluna 
que tentaria a junção de revolucionários gaúchos e paulistas 
coube ao Capitão Luiz Carlos Prestes que não pode efetivar seu 
plano original de conquista de Clevelândia e Mallet, juntando-se 
aos rebeldes paulistas em Benjamim. 

Nesse momento, a 07 de abril de 1925, Catanduvas já havia 
caído ante os legalistas. Com estes revezes e com a reocupação de 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   135 24/07/2019   10:45:35



136

Guaíra pelas tropas do Governo, os rebeldes decidem atravessar 
o Rio Paraná, pelo Paraguai, a fi m de continuar a luta a partir 
do Mato Grosso, celebrizando-se a marcha da Coluna Prestes. 
(p.331)”. 

No ano de 1925 Sílvio se converte ao catolicismo, e 
renuncia à maçonaria por infl uência do amigo padre Cândido das 
Cinco Chagas é nomeado delegado militar interino em Guarapuava 
e na sequência delegado de polícia de União da Vitória. 

Sílvio prestou “serviços de guerra” nos períodos: de 7 de 
junho a 17 de novembro de 1926, de 9 de dezembro de 1926 a 30 
de janeiro de 1927 e de 1º de fevereiro a 18 de março de 1927. 

Neste ano em 22 de abril é nomeado delegado de polícia 
de Jaguariaíva onde permanece no cargo até 26 de janeiro de 
1928. 

Recebeu a medalha de prata por completar 20 anos de 
serviço em 11 de junho. Sendo que de 30 de junho a 02 de julho 
responde pelo comando do Corpo de Bombeiros e pelo decreto nº 
957, de 04 de julho do presidente Afonso Camargo, é promovido, 
por antiguidade, ao posto de Major do Corpo de Bombeiros. 

Dando seguimento a sua carreira Sílvio participa 
ativamente da Revolução, iniciada em 03 de outubro de 1930, em 
Porto Alegre. 

O Major Sílvio van Erven, então subcomandante do Corpo 
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de Bombeiros, e alguns outros ofi ciais, apoiam o movimento, 
que obtém também a adesão do próprio comandante. É posto à 
disposição de Getúlio Vargas, em seu deslocamento para a Capital 
Federal, e por isso o acompanha desde a divisa de Santa Catarina 
até Curitiba, e depois à divisa de São Paulo (fonte: “Bombeiros 
do Paraná”, p. 53). 

Sílvio é fotografado, em outubro de 1930, com Getúlio 
Vargas e sua comitiva no saguão do Grande Hotel Moderno. 
Novamente em 18 de novembro, pelo Decreto nº 481, volta ao 
comando do Corpo de Bombeiros. 

Sílvio dá início e organiza a publicação (que se estenderá 
até 1962) do “Anuário Sul do Brasil” com o nome “Folhinha 
Propagandista ‘Sul do Brasil’”, contendo Efemérides Parana-
enses, mês a mês. Um Suplemento, publicado em 1931, é dedicado 
inteiramente à Revolução de Outubro de 1930, contendo também 
as efemérides dessa Revolução. 

Em 1934 passa a chamar-se “Anuário Propagandista ‘Sul 
do Brasil’”. De 1937 em diante, “Anuário Sul do Brasil”. Sua 
publicação é interrompida em 1938 (ano 9) e é reiniciada em 
1947 (ano 10 endereço postal: rua Parnaíba, 81), estendendo-se 
até 1955 (ano 18). Em 1962 é publicada a última edição. 

Entre 1931 e 1932 o Major Sílvio Van Erven exerce o 
comando do Corpo de Bombeiros. Já em 1932, 16 de abril, é 
nomeado Assistente Militar da Interventoria Federal no Paraná. 
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Neste ano passa a integrar as forças que  combatem  os  paulistas  
na  Revolução Constitucionalista.  

Os  bombeiros  participam,  por  meio  da 2ª Companhia, do 
Destacamento “Litoral”, integrado também por uma companhia 
do 15 B.C., de dois Corpos Auxiliares da Brigada Policial do Rio 
Grande do Sul e do Esquadrão “Flores da Cunha”, da Reserva da 
Força Pública do Paraná, totalizando um efetivo de aproximada-
mente 900 homens. 

A 2ª Companhia foi entregue ao comando da G.U. do 
Tenente-Coronel Frederico Trotta. O agrupamento marchou com 
destino ao litoral, objetivando a tomada de Santos. 

Após vários combates, inclusive o do rio do Cedro, que 
durou de 5 a 6 horas, os paulistas deixam as terras do Paraná. 

O 2º Tenente Sílvio Van Erven Jr. é citado como um dos 
ofi ciais de bombeiros que se destacam nesses encontros; Herbert 
exerceu as funções de ofi cial de ligação junto ao Destacamento e 
era então ajudante-secretário do Corpo de Bombeiros. 

O livro “Bombeiros do Paraná” ainda afi rma (p. 55) que o 
trabalho “Rebelião Paulista”, de autoria do Ten.-Cel. Van Erven, 
registra a atuação da 2ª Companhia no confl ito, e informa que 
ele foi “organizador de 4 Regimentos de infantaria da Reserva, 
bem como de 2 Esquadrões de cavalaria, incorporados à Força 
Pública do Paraná, distinguindo-se esses corpos de tropa em 
vários encontros (Batatais, Buri, etc)”. 
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Sílvio publica “Rebelião Paulista” - Efemérides sulinas. 
Homenagem aos bravos do Exército Sul. 32 p. Curitiba. 

A carreira é promissora e pelo Decreto nº 2010, de 17 
de agosto do Interventor Federal Manoel Ribas, é promovido ao 
posto de Tenente Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros. 

É agraciado com a medalha de ouro, pelo Decreto nº 
2766, de 16 de dezembro. 

Com a confi ança do Interventor Federal Manoel Ribas 
é designado para exercer, interinamente, as funções de Chefe de 
Polícia do Estado, pelo Decreto nº 2268, de 28 de setembro de 
1933. Regressa à Assistência Militar da Interventoria em 1934. 

Ao ser inspecionado obtém a declaração de três médicos, 
datada de 14 de janeiro de 1935, afi rmando que sofre de “aortite 
crônica”, “que o invalida para o Serviço Ativo” (Inspeção de 
Saúde designada pelo Secretário de Justiça, Interior e Instrução 
Pública). Pelo Decreto nº 4, de 19 de janeiro é designado para, em 
comissão, exercer o cargo de Chefe da Casa Militar. 

Pelo Decreto nº 1923, de 30 de janeiro de 1936 é 
reformado, e transferido para a reserva da Polícia Militar no posto 
de Coronel. Na mesma ocasião, é exonerado a pedido do cargo de 
Chefe da Casa Militar (cf. elogio de Manoel Ribas). 

Inicia em 1936 a publicação, que vai dirigir até 1946, de 
“Expansão Econômica”, revista mensal da Câmara de Propaganda 
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e Expansão Comercial do Paraná -o nº 8 da revista, de novembro 
de 1936, informa que seu Diretor de Publicidade, Sílvio van 
Erven, seguiu para o Rio de Janeiro, “onde vai fi xar residência 
defi nitiva”. 

Em 1947 a pedido do candidato Moisés Lupion como 
Governador do Estado pelo PSD, Sílvio contribui para a sua 
plataforma de campanha, propondo ações de governo para as 
áreas da Força Pública e Corpo de Bombeiros (fonte: “Bombeiros 
do Paraná”, p. 73-74). 

No fi nal da década 1940 Sílvio fi rma sua participação 
no PTB regional-movimento pelo retorno de Getúlio Vargas ao 
poder, afi nal lançado candidato à presidência pelo PTB. Getúlio é 
eleito, e inicia seu mandato em 1951. 

No ano de 1952, em “Vanguarda Trabalhista”, de 1º de 
junho (que faz o elogio de Sílvio Jr., falecido há pouco), é dito 
que Sílvio (sênior) é então o 1º Vice-Presidente do PTB estadual 
(apud “Anuário Sul do Brasil” de 1953, que transcreve a matéria) 
Sílvio foi Vice-Presidente do PTB por vários anos, segundo 
depoimento de Herbert M. van Erven. 

Envolvido na política, em 1955, Sílvio exara manifes-
tação de apoio à candidatura de Juarez Távora à Presidência da 
República (a carta de Sílvio foi publicada na imprensa local, 
com o título “Adesão de um líder petebista paranaense”). Juarez, 
“aliado de Getúlio até 1937 e lançado pelo Partido Democrata 
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Cristão”, foi derrotado por Juscelino Kubitschek nas eleições 
de 1955 (Francisco Alencar et al. - “História da Sociedade 
Brasileira”, 3a. ed., Rio, Ao Livro Técnico, 1989, p. 287). 

Em 1962 é lançada a última edição do “Anuário Sul do 
Brasil”. 

Encerrando sua magnífi ca trajetória terrestre falece em 
02 de novembro 1964, em Curitiba. A Assembleia Legislativa do 
Estado com proposta do deputado Ernesto Moro, emite nota de 
pesar. 

A requerimento dos vereadores Elias Karam e Manoel 
Dias Paredes, em 1965, é solicita a denominação de via pública 
da Capital homenageando o coronel Sílvio van Erven. 

O Decreto nº 984, de 22 de julho de 1967, do prefeito 
Omar Sabbag, denomina Travessa Cel. Sílvio van Erven, travessa 
que inicia na Rua Francisco Rocha e termina na Rua Bruno 
Figueira, em Curitiba.

Fonte de pesquisa
Extraída com adaptações do endereço eletrônico: <http://silviovanerven.blogspot.
com.br>, com permissão do Sr. Domingos Van Erven. 
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Nascimento: 09/12/1949, em Lins - SP. 
Falecimento: 2009, no Estado do Paraná. 
Filiação: Altair de Oliveira Barros e Emília Moraes Barros. 
Esposa: Maria Conceição Prati Barros.
Filhos: Janaína Prati Barros, Araken Prati Barros e Tainá Prati Barros.
Inclusão na PMPR: 06/03/1970.

Cadeira - 11

Acadêmico: Capitão Claudionor Agibert26 

Patrono: Cel. PM Guaraci Moraes Barros

26 Militar Estadual Inativo (Cap. PM RR). Graduado em Direito. Pós-graduado em Administração 
Pública, em Direito Administrativo Disciplinar, em Gestão da Segurança Pública, em Polícia Judiciária 
Militar, em Proteção de Dignitários e Instrutor de Armas de Fogo. Autor do Livro “Segurança Executiva 
e de Autoridades”, publicado em abril de 2017 pela Editora Intersaberes. Docente na UNINTER e na 
Universidade Tuiuti do Paraná. Membro da Associação Brasileira de Profi ssionais de Segurança (ABSEG) 
e da Associação Internacional de Chefes de Polícia, com sede nos Estados Unidos da América, onde atuou 
como Secretário da Divisão Internacional de Polícia por 05 (cinco) anos. Atualmente é o Diretor da Escola 
Pública de Trânsito de Curitiba. Advogado (OAB/PR nº 95.322). 
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1. Promoções

Aspirante a Ofi cial: 14/12/1972; 
2º Tenente: 14/12/1973; 
1º Tenente: 16/03/1979; 
Capitão: 01/01/1984; 
Major: 09/06/1989; 
Tenente-Coronel: 23/01/1995; 
Coronel: 30/06/1998. 

2. Cursos

• Prevenção e Combate a Incêndios Florestais; 
• Técnica de Ensino; 
• Controle de Tumultos; 
• Defesa Pessoal; 
• Aperfeiçoamento de Ofi ciais; 
• Anti-sequestro na PMESP; 
• Organização e Técnica de Patrulhamento; 
• ADESG; 
• Resgate de Reféns e Operações Especiais de Alto Risco; 
• Superior de Polícia; 
• Administração de Empresas (Faculdade Plácido e Silva); 
• Especialização em Recursos Humanos para a Adminis-

tração Pública (PUC/PR); 
• Especialização em Administração Hospitalar (UFPR). 
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3. Atividades Desenvolvidas

• Comandante da Companhia de Polícia de Choque; 
• Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento 

de Praças; 
• Comandante do Batalhão de Polícia Florestal; 
• Comandante do Regimento de Polícia Montada; 
• Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar; 
• Comandante da APMG; 
• Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná; 
• Presidente Nacional do Conselho Nacional dos 

Comandantes-Gerais; 
• Presidente da Loja Maçônica Curitiba. 

4. Condecorações

• Medalha Policial Militar em Bronze, Prata e Ouro; 
• Medalha de Mérito; 
• Medalha Coronel Sarmento; 
• Medalha de Mérito Forte do Príncipe da Beira (PMRO); 
• Medalha Tobias de Aguiar (PMESP); 
• Comenda do Mérito Maçônico do Grande Oriente do 

Paraná; 
• Comenda de Ofi cial da Ordem do Pelicano do Mérito 

Maçônico do Grande Oriente do Brasil - PR. 
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5. Fotografi as
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Nascido em Curitiba/PR, em 03 de setembro de 1890 e 
falecido em Curitiba/PR, em 17 de dezembro de 1988 com a idade 
de 98 anos, sendo descendente da tradicional família paranaense 
Martins Lopes.

Foi casado e teve 01 fi lho que não seguiu a carreira 

27 Militar Estadual da Ativa (Capitão QOPM). Atualmente lotado na 1ª Seção do Estado-Maior da PMPR. 
Graduado em Direito, Pós-graduado em Direito Militar, em Direito Penal e em História Militar. Instrutor 
no Curso de Formação de Ofi ciais (PM/BM). Docente na UNICURITIBA, UNIASSELVI, FSB e UEPG. 
Membro Correspondente da Academia de Letras dos Militares Estaduais de Santa Catarina – ALMESC 
e Membro Efetivo e Fundador da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná – ALMEPAR. 
Autor do livro “A participação da Polícia Militar do Paraná nos confl itos bélicos: Da Guerra do Paraguai 
ao Contestado”, 2017 e do livro “A trajetória dos 90 anos da Casa Militar do Paraná”, 2018. 

Cadeira - 12

Acadêmico: Capitão João Carlos Toledo Júnior27

Patrono: Cel. PM Dagoberto Dulcídio Pereira
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militar, sendo advogado atuando pelo Estado do Paraná. 

Foi um integrante da PMPR e participou da Campanha 
do Contestado, Revolta de 1924, Revoluções de 1930 e 1932, 
e também participou da política e administração do Estado e da 
Corporação. 

Era um dos fi lhos do saudoso Cel. PM Cândido Dulcídio 
Pereira (Cadeira – 1 da ALMEPAR), tendo sido o Comandante da 
PMPR morto no Cerco da Lapa, em 1894. 

Em 28 de maio de 1913, ingressou no Corpo de Bombeiros 
do Paraná com a graduação de 1º Sargento Arquivista, função 
que já exercia no Exército Brasileiro, sendo em 07 de julho de 
1914 transferido para o Esquadrão de Cavalaria do Regimento de 
Segurança, então denominação da Polícia Militar do Paraná. 

No de 1927 realizou curso na Escola de Cavalaria do 
Exército Brasileiro, na então Capital da República (Rio de 
Janeiro). 

Carreira militar 

• Alferes: em 21 de novembro de 1913, sendo que em 
05 de abril de 1916 passou a ter a designação de 2º 
Tenente (conforme o art. 7º da Lei nº 1590); Obs.: 
foi comissionado 1º Tenente durante a Revolução de 
1924, retornando ao antigo posto ao fi nal do confl ito. 

• 1° Tenente em 20 de março de 1928; 
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• Capitão em 17 de janeiro de 1929; 
• Major em 12 de setembro de 1931; 
• Tenente-Coronel em 07 de dezembro de 1937; 
• Coronel em 1939, já na inatividade. 

Em 23 de maio de 1939, solicitou e obteve sua reforma 
militar, porém foi reconvocado pelo Governador do Estado no 
ano de 1946 aonde veio a assumir pela primeira vez o Comando 
Geral da PMPR e no ano de 1950 foi transferido compulsoria-
mente para reserva remunerada. 

Ainda, no ano de 1952 foi novamente reconvocado para o 
serviço ativo, vindo a exercer pela segunda vez o Comando-Geral 
da PMPR e também ter deslocando à Argentina a fi m de adquirir 
animais para Corporação, sendo desconvocado no ano de 1956. 

Operações militares 

Campanha do Contestado 

Em 05 de setembro de 1914 foi mobilizado para a Região 
do Contestado como comandante de um pelotão de cavalaria, 
onde no dia 7 entrou em combate em Itaiópolis, e no dia 12 em 
Papanduva. 

Em Papanduva, mesmo após ter sido ordenada a retirada, 
com quatro soldados, realizou um reconhecimento onde encontrou 
um soldado ferido, resgatando-o (esse soldado acabou falecendo 
no dia seguinte devido à gravidade dos ferimentos). 
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Revolta de 1924

Com a mobilização da 
Força Militar do Estado recebeu a 
missão de auxiliar na organização 
de um Regimento Provisório de 
Cavalaria para o Exército; o qual 
recebeu a denominação de Regimento 
Dilermando de Assis, assumindo o 
comando de um de seus batalhões. 

Em 10 de agosto, com a 
retirada dos amotinados de São Paulo 
para o Mato Grosso, seguiu com um 
esquadrão de cavalaria para o noroeste 
do Estado do Paraná; entrando em 
combate ainda no Rio Paranapanema, 
a bordo das lanchas de transporte 
Roseira e Dourados. 

Em 31 de agosto travou um combate de cinco horas contra 
efetivos numericamente superiores no Porto de São José, Marilena; 
retirando-se apenas após o esgotamento de suas munições. 

No dia 12 de setembro deslocou-se para Foz do Iguaçu 
devido a ampla superioridade numérica dos revoltosos; mas não 
sem antes destruir as ligações ferroviárias e retirar as embarca-
ções que pudessem ser utilizadas por seus oponentes. 
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Devido se encontrar cercado pelo inimigo seguiu para a 
Argentina, através de Posadas e Paso de los Libres, retornando ao 
Brasil por Uruguaiana e seguindo para Bagé, Rio Grande, Floria-
nópolis até Ponta Grossa; onde apresentou-se ao então General 
Cândido Rondon, comandante das operações. 

Revolução de 1930

Durante essa campanha de pequena duração, o então 
Capitão Dagoberto comandou o Esquadrão de Cavalaria da 
Corporação, demonstrando o seu valor, coragem, disciplina e 
abnegação, contribuindo para a reintegração dos republicanos no 
seu verdadeiro princípio de camaradagem. 

Revolução de 1932

Apesar de se encontrar em tratamento de saúde apresen-
tou-se ao Comandante-Geral da PMPR (Coronel Ayrton Plaisant) 
e no posto de Major assumiu o comando do 1° Batalhão de 
Infantaria, travando combate em Capela da Ribeira em 21 de julho 
e Guapiara em 03 de agosto acampando no lugar denominado 
Capinzal, onde permaneceu frente a frente com o inimigo até o 
dia 21 de agosto. Após, marchou para Pinheiros, onde chegou por 
volta da 01h da madrugada e dali seguiu até Cordeiros. Prosse-
guindo sua marcha, alcançou a Capela do Alto Caetano, localizado 
há 06 quilômetros além das posições de Cravos. 

Em todos os lugares que combateu sempre deu provas 
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de bravuras e patriotismo, sendo por isso elogiado pelo General 
Waldomiro de Lima. Tornou-se, igualmente credor da conside-
ração do Governo e das autoridades militares que dirigiam a ação 
repressiva contra o movimento revolucionário paulista.

Principais cargos e funções

• Ajudante de Ordens do Governador, do Secretário do 
Interior, Justiça e Instrução Pública e do Secretário do 
Ministro da Polônia (durante sua estadia em Curitiba); 

• Prefeito de Campina Grade do Sul e Rio Azul; 
• Comandante do 1° Batalhão de Infantaria; 
• Delegado de Polícia de Sertanópolis, de Antonina, de 

Ponta Grossa e de Rio Negro; 
• Chefe da Casa Militar da Governadoria; 
• Chefe de Polícia (atualmente Secretário de Segurança 

Pública do Paraná); 
• Comandante-Geral da PMPR (1947-1948 e 

1955 -1956). 
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Benfeitorias realizadas em sua carreira na PMPR

Coube ao então Tenente Dagoberto Dulcídio, em 1921 a 
criação do primeiro picadeiro (pista de adestramento e equitação) 
do Esquadrão de Cavalaria. 

Ao ser inaugurado, o Comandante-Geral registrou em sua 
Ordem do Dia que a glória da construção coube ao referido ofi cial, 
por ter dirigido e acompanhado com especial carinho a execução 
da obra. Sendo nesse mesmo ano, realizado o 1° Campeonato de 
Cavalaria das Armas na corporação, tendo sido o seu idealizador 
e instrutor de Equitação dos Ofi ciais e Praças da Corporação. Em 
1966 a polícia montada foi transferida para o bairro do Tarumã, 
nas proximidades do Jockey Club do Paraná, e o picadeiro foi 
demolido em 1971, passando o local a ser usado como garagem 
de viaturas. 

Na primeira vez que foi Comandante-Geral da PMPR, 
como um dos seus primeiros atos, reorganizou os quadros das 
unidades existentes, transformou a Companhia Escola em 
Centro de Preparação Militar (atual Academia Policial Militar do 
Guatupê). 

À instrução dos ofi ciais dedicou especial atenção, sendo 
que como ainda não existia à Escola de Formação de Ofi ciais, o 
curso para o ofi cialato passou a ser feito no Centro de Preparação 
de Ofi ciais da 5ª Região Militar. 

Em seguida, cabe ressaltar a ação desencadeada pelo 
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Coronel Dagoberto no sentido de realizar a regulamentação das 
promoções dos ofi ciais que passou a ser feita após edição do 
Decreto-lei nº 683, de 11 de julho de 1947, vindo a solucionar um 
sério problema na Corporação, pois desde a data de sua criação 
(1854) não contava com normas sobre esse assunto, sendo então 
o primeiro Presidente da Comissão de Promoção de Ofi ciais. 

Ainda, interessado em proporcionar o máximo conforto 
aos seus comandados, conseguiu durante seus dois períodos de 
comando, realizar as seguintes obras: 

• Construção de um pavilhão no fl anco esquerdo do 
Quartel do Comando-Geral (atualmente ocupado pela 
Diretoria de Apoio Logístico, Diretoria de Finanças 
e outros setores da PMPR), destinado na época ao 
1º Batalhão de Infantaria, contendo dependências 
para refeitório de ofi ciais, sargentos e praças, além 
de outras que foram aproveitadas administrativas da 
unidade; 

• Asfaltamento do pátio interno do QCG (1ª vez); 
• Construção do pavilhão para o Curso de Equitação; 
• Reconstrução do pavilhão da Banda de Música. 
• Organizou a Companhia de Guardas Sinaleiros de 

Trânsito (hoje BPTran), Regimento de Cavalaria e 
idealizou o Plano de Organização dos Destacamentos 
Policiais Militares no interior do Estado. 
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Relativamente aos benefícios para o pessoal, dispendeu 
esforços em prol da criação do montepio para os ofi ciais, melhoria 
do Seguro de Vida dos Ofi ciais e Sargentos, da Caixa de Benefi -
cência dos Cabos e Soldados, manutenção e ampliação da Assis-
tência Judiciária e reforma melhorada dos Policiais Militares idosos. 

Condecorações

• Medalha de Mérito, por ter se distinguindo em serviços 
de campanha e outros de relevância a bem da ordem 
pública; 

• Medalha de Prata, pelos feitos demonstrados na 
Revolução de 1932; 

• Medalha Mulher Paranaense, pela sua participação na 
Revolução de 1930; 

• Medalha Marechal Caetano de Faria; 
• Medalha Marechal Hermes; 
• Medalha Militar de bronze, prata e ouro, pela sua 

conduta e bons serviços prestados à Corporação e 
Estado do Paraná. 

Homenagens recebidas

No jantar realizado no dia 10 de agosto de 1978, foi 
homenageado pelo Clube dos Ofi ciais da PMPR com o título de 
Sócio Benemérito, marcando assim a amizade e a consideração da 
ofi cialidade da Polícia Militar para com então Comandante Geral 
mais antigo com vida. 
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Em 2009, foi instituída a Medalha de Mérito do Ensino 
Policial Militar - Cel PM Dagoberto Dulcídio Pereira (Portaria 
do Comando-Geral nº 1.027), destinada a homenagear militares, 
civis, professores e ex-alunos que prestaram relevantes serviços 
ou signifi cativo apoio à área de ensino e instrução na PMPR, 
sendo concedida na solenidade de aniversário da Academia 
Policial Militar do Guatupê.
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Nascido em Curitiba em 09 de junho de 1952, fi lho do Sr. 
Durvalino de Sá Ribas (trabalhador braçal na antiga Diretoria do 
Serviço de Água e Esgoto) e da Sr.ª Abigail Francisca de Oliveira 
Sá Ribas (professora), foi o sétimo de nove fi lhos. 

Sua família de origem humilde tinha no trabalho a forma 
de desenvolvimento familiar, assim aos nove anos de idade já 

Cadeira - 13 

Acadêmico: Capitão Rodolfo Kredens Silva28

Patrono: Cel. PM Abelmídio de Sá Ribas

28 Militar Estadual da Ativa (Cap. QOPM). Atualmente lotado no BOPE. Condecorado com a Medalha de 
Mérito Escolar Cel. PM João Gualberto de Bronze (3º lugar), Medalha do Mérito Intelectual de Bronze 
da PMMS, dentre outras condecorações. Graduado em Direito pela Faculdade Campo Real (2008). 
Pós-Graduado em Docência no Ensino Superior, em Gestão Pública, em Ciências Policiais e Gestão 
de Segurança Pública e em Direito Administrativo. É especialista em: Procedimentos de Inteligência – 
operações e Organização e Técnica de Patrulhamento. 
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carregava em um carrinho de mão cepilho de madeiras para 
venda, porém não abandou os estudos e na adolescência passou a 
trabalhar no Jornal Diário do Paraná. 

Foi nessa época no ano de 1969, que conheceu sua futura 
esposa a Sr.ª Regina, a qual trabalhava nas lojas Prosdócimo, 
ambos na época com 17 anos. 

Visando construir uma família e buscando um trabalho 
mais promissor e por infl uência de seu tio Êreo e de seu irmão 
Luiz, prestou concurso para Polícia Militar do Paraná (PMPR) 
ingressando nas fi leiras da Polícia Militar do Paraná como aluno 
do primeiro ano do Curso de Formação de Ofi ciais (CFO) no dia 
01 de março de 1971. 

Nesse mesmo ano noivou com a Sr.ª Regina, porém 
somente vieram a contrair núpcias em 1974, pois nessa época o 
cadete não podia ser casado ou arrimo de família em razão das 
ausências do lar por conta dos treinamentos. 

Na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), 
durante o CFO foi Presidente do Diretório Acadêmico do 
Guatupê (DAG) da Escola de Ofi ciais e orador da Turma, a qual 
foi declarada Aspirante-a-Ofi cial em 07 de dezembro de 1973, 
sendo o quinto colocado na classifi cação fi nal. Conforme seu 
colega de turma e Diretor Administrativo da Associação da Vila 
Militar (AVM) nas gestões do Cel. Sá Ribas, o Major PM Ref. Eli 
Ribas Silva: 
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“O Sá era um companheiro muito concentrado, 
sempre demonstrou ser muito organizado, dado 
a sua compleição física, durante o CFO, seu 
apelido era Sequinho.” 

Após sua formação cumpriu o tempo de estágio necessário 
ao Aspirante Ofi cial e além das funções em unidades policiais, 
também fez estágio junto ao Corpo de Bombeiros que até o ano 
de 1976 tinha seu quadro de Ofi ciais unifi cado ao dos policiais. 

Cumprida essa formalidade foi classifi cado no então 
Batalhão de Polícia de Guardas, hoje 12º Batalhão de Polícia 
Militar (BPM), sendo que em dezembro de 1974 foi promovido 
ao posto de 2º Tenente. 

Foi nesse ano que se casou com a Sr.ª Regina e após a 
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lua de mel em Balneário Camboriú, fi xaram residência em uma 
meia água aos fundos do terreno dos pais do Cel. Sá Ribas, pois 
aguardavam o término da construção de sua casa em um terreno 
adquirido no bairro Santa Felicidade. Em 1975 o imóvel fi cou 
pronto e o casal pode se mudar, em 1977 trouxeram para morar na 
casa ao lado a mãe e as irmãs da Sr.ª Regina, a região conquistou 
à família de Abelmídio e Regina, pois permanecem no mesmo 
imóvel até os dias atuais. 

Durante o período em que esteve classifi cado no Batalhão 
de Polícia de Guarda foi elogiado pelo comandante da unidade, 
então Ten.-Cel. QOPM Raul Victor Lopes, “pelo elevado 
espírito humano e coragem empregado no auxílio das vítimas da 
explosão do caminhão de dinamite, ocorrido em 02 de setembro 
de 1976.”(sic), de acordo com o jornal Gazeta do Povo de em 
reportagem especial um caminhão da empresa Expresso Catari-
nense transportava 1,5 toneladas de dinamite e 600 quilos de 
cola, essa pegou fogo aquecida pela caloria provinda do escapa-
mento, ocasionando em seguida a explosão que abriu uma cratera 
de quatro metros de diâmetro por dois de profundidade na Rua 
São Luiz, próximo da Av. Anita Garibaldi, a explosão resultou na 
morte de duas pessoas e cerca de oitenta feridos. 

No ano de 1977 obteve pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR) a Licenciatura em Estudos Sociais e em 
1979 se tornou sociólogo (Bacharel e Licenciado) pela mesma 
universidade. 
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Em 16 de março de 1979 foi promovido ao posto de 1º 
Tenente. 

E março de 1983, em razão da função de Ajudante de 
Ordens do Comandante Geral da PMPR, recebeu do Cel. QOPM 
Dirceu Ribas Correa um elogio individual que destacou como 
características pessoais: “... lanheza de trato e esmerada educação 
social....Seu modo de agir, elevado, fi el e constante, constitui-se 
em exemplo a ser seguido pelos seus pares...”. 

Após suas atividades junto ao Comando-Geral da PMPR, 
foi transferido APMG onde prestou serviços junto à Diretoria 
de Ensino (DE), inclusive atuando junto à Coordenadoria da 
Defesa Civil, que a época era vinculada à Secretaria de Estado 
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da Segurança Pública. Em razão disso foi instrutor do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, nos cursos de Formação 
e Aperfeiçoamento de Sargentos na disciplina de Assuntos civis 
e Defesa Civil. 

Em 17 de novembro de 1984 foi promovido ao posto de 
Capitão. 

Além da disciplina dos cursos de Sargentos, passou a 
lecionar no colégio da Polícia Militar “Cel. PM Felipe de Souza 
Miranda” a disciplina de Educação Moral e Cívica e para o Curso 
de Formação de Ofi ciais PM e BM nas disciplinas de Sociologia 
e Introdução à comunicação. 

Em 1987 concluiu 
o Curso de Aperfeiçoa-
mento de Ofi ciais, curso 
destinado aos capitães, 
sendo o primeiro colocado 
foi condecorado com 
a Medalha de ouro do 
Mérito Escolar “Cel. PM 
João Gualberto”. 

No ano de 1988 o então Capitão Sá Ribas, exercia a função 
de Chefe da 2ª Seção do Comando do Policiamento do Interior, 
onde desenvolveu um material técnico científi co de cunho social 
policial, denominado A SITUAÇÃO DOS SEM TERRAS NO 
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INTERIOR DO PR, dividido em três partes o trabalho abordava 
as áreas invadidas, um sumário por OPM visando dimensionar 
a gravidade do problema e uma evolução individualizada por 
fazenda. 

Em 05 de junho de 1989, foi promovido ao posto de 
Major. 

Passa então a exercer funções inerentes ao posto como as 
de subcomandante de unidade, passando pelo 12º BPM e Batalhão 
de Polícia Florestal (BPFlo), hoje Batalhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb), e foi no período em que esteve nessa unidade, a qual 
posteriormente veio a comandar, que iniciou sua especialização 
em direito ambiental, tanto que foi palestrante no Curso de 
Especialização de Policiamento Florestal da Polícia Militar da 
Bahia no de 1990. 

Nas palavras do Sr. Cel. QOPM Antônio Zanatta Neto, 
atual Diretor de Tecnologia e Qualidade da PMPR, que trabalhou 
com o Cel. Sá Ribas quando ele foi Subcomandante do 12º BPM: 

“Era uma pessoa muito dedicada, nos auxiliando 
muito na orientações diárias, sempre buscando 
um diálogo com a comunidade, sempre de 
maneira fi rme, porém sem perder o diálogo.” 

Em 28 de julho de 1991, foi promovido ao posto de 
Tenente-Coronel e em razão dessa promoção e de sua sagacidade 
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com o trato do direito, foi designado para exercer a função de 
chefe da 1ª Seção do Estado-Maior (EM) da PMPR, encarre-
gado das questões normativas da instituição. Nesse período foi 
designado para várias comissões de estudos, tais quais nas que 
instituíram o Fundo de Modernização de PM e a cobrança da Taxa 
de Segurança Preventiva, porém destacamos sua designação para 
compor a Assessoria Parlamentar de Estudos Constitucionais da 
PMPR no ano de 1993, a qual cremos ser o impulso que o fez até 
o fi nal de sua jornada levantar a bandeira de defesa dos militares 
estaduais, principalmente a frente da Associação dos Ofi ciais 
Militares Estaduais do Brasil seção Paraná. 

No ano de 1994 foi designado para exercer a função de 
Comandante do 5º BPM em Londrina. Embora o Cel. Sá Ribas 
tenha realizado várias viagens a serviço durante sua carreira, 
de acordo com a família esse foi o período em que mais fi cou 
ausente, pois acabou por deixar na capital os fi lhos pequenos, 
em idade escolar e com matrículas regulamentares em estabe-
lecimentos de ensino, sob os cuidados da esposa Regina, que 
durante a semana organizava a casa, os estudos e a educação dos 
pequenos, recebendo o marido aos fi nais de semana. 

Permaneceu nesta função até janeiro de 1995, quando 
retornou à Curitiba, onde passou a exercer a função de Chefe 
da Seção de cadastro e avaliação da Diretoria de Pessoal, onde 
permaneceu até outubro de 1995 saindo para realizar o Curso 
Superior de Polícia, mesmo não sendo obrigatório, pois ainda não 
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havia o referido curso no âmbito da Polícia Militar do Paraná, no 
Centro de Altos Estudos Superiores (CAES) da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo. 

Ao retornar foi classifi cado em fevereiro de 1996 como 
Comandante do BPFlo, unidade que já havia servido anterior-
mente e na qual havia se especializado nas temáticas referentes 
ao meio-ambiente. 

Sua expertise no assunto o levou a participar como 
palestrante no 19º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária 
Ambiental e no I Encontro Internacional de Polícia Ambiental, 
ocorrido em Foz do Iguaçu-PR no mês novembro de 1997. 

Nesse ano se graduou em mais um bacharelado, tendo 
concluído o curso de Direito, na Faculdade de Direito de Curitiba. 

Em 17 de fevereiro de 1998 foi promovido ao mais alto 
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posto da corporação, o de Coronel. 

Foi Presidente da Comissão de Estudos Previdenciá-
rios, nomeado pelo Comando-Geral da Polícia Militar (PMPR) 
e, partícipe do Grupo Técnico, cujos estudos resultaram na 
Lei Estadual n° 12.398/98, que cria o Sistema de Seguridade 
Funcional do Estado do Paraná. 

Em razão de sua promoção foi designado a exercer as 
funções de Subchefe do EM da PMPR, cumulativamente como 
membro da Comissão de Concessão de Diplomas e Medalhas, 
hoje Comissão de Mérito. 

Em dezembro de 1999, passa suas funções de Subchefe 
do EM para seu companheiro de turma e Diretor Financeiro da 
AVM em suas gestões, Cel. PM RR Ivo Matkowski. 

Nas palavras do Sr. Coronel Ivo: 

“Grande companheiro, idealista, sonhador, 
otimista, sempre dotado de muitas qualidades 
e voltado a realizar o bem-estar do próximo, 
angariando respeito e amizade de todos que o 
cercavam, sem nunca fazer exigências. Acreditava 
que a vida é bela, apesar dos percalços e contra-
tempos. Foi um excelente Ofi cial, dotado de 
grande preparo técnico e elevado conhecimento 
jurídico e legislação atinente à PM, sempre se 
voltou ao engrandecimento da Corporação, 
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destacando-se nas mais diferentes atribuições a 
ele confi adas”. 

Essas afi rmações são corroboradas, pelo registro de 
elogio individual exarado pelo então Comandante Geral da 
PMPR, Cel. PM Guaraci Moraes de Barros, sendo que novamente 
suas qualidades de dedicação e gestão são destacadas, tal qual as 
transcrevemos: 

“Um grande exemplo de profi ssional dedicado e 
competente é o Cel. Sá Ribas... soube gerenciar 
com muita habilidade as Seções de Estado-
Maior responsáveis pelas atividades da PM nos 
diversos ramos do planejamento estratégico. O 
sucesso da Instituição na missão fi m deve ser 
creditado sem dúvida, à perfeição dos planeja-
mentos realizados pelas Seções de Estado-Maior 
e, particularmente ao Coronel Sá Ribas que tão 
bem desempenhou tal mister.” (Boletim Geral nº 
239 de 22 de dezembro de 1999). 

Além da DE, assumiu encargos como membro a 
Comissão de Promoção de Ofi ciais. Permaneceu na DE até sua 
passagem compulsória para Reserva Remunerada, por completar 
trinta e cinco anos de serviços prestados à sociedade paranaense, 
em agosto de 2001. 

Além de sua jornada profi ssional de destaque no âmbito 
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familiar, o Cel. Sá Ribas também era dedicado, foi quem infl uen-
ciou, motivou e apresentou a PMPR para seu irmão mais novo, 
Ebraim, que no ano de 1981 incluiu como Praça, trabalhou por 
trinta e cinco anos, sendo transferido para a reserva remunerada 
no ano de 2015, no posto de Tenente-Coronel. 

Da sua união com a Sra. Regina, tiveram três fi lhos, 
Patrícia nascida em 21 de fevereiro de 1976; Cristina nascida em 
01 de dezembro de 1979 e Henrique nascido em 28 de março de 
1981. Mesmo com todas as difi culdades que os policiais militares 
sofreram em termos remuneratórios no fi nal dos anos 80, juntamente 
com a esposa, encaminhou seus fi lhos nos estudos, todos oriundos 
de escolas públicas, formando a Patrícia como fi sioterapeuta, a 
Cristina como administra-
dora e o Henrique como 
Ofi cial da PMPR, tendo a 
alegria de vê-lo ingressar 
no ano de 2001, quando 
ainda estava na ativa. 
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Embora já estando na inatividade, o Cel. Sá Ribas, não 
parou de trabalhar em prol de sua organização e classe profi s-
sional, como disse o Cel.PM Zanata: 

“Momentos em que acompanhou seu trabalho 
como representante da PMPR, junto à Paraná 
Previdência, quando por diversas vezes tínhamos 
ameaças de perder garantias e direitos, ele 
sempre defendendo, sempre trabalhando de uma 
forma proativa, sendo que até hoje é lembrando 
com carinho e respeitado na Paraná Previ-
dência, sendo suas condutas exemplo até para 
gestores de outras classes.” 

Dentre as atividades que a realizou na Reserva: 

Foi eleito Presidente da Associação da Vila Militar (AVM), 
por 02 (dois) mandatos; Presidente da Associação dos Ofi ciais 
Militares Estaduais do Brasil (AMEBRASIL) nível nacional, com 
sede em Brasília-DF, por 2 (dois) mandatos; Membro do Conselho 
Nacional de Segurança Pública (CONASP); Partícipe, indicado 
pela PARANA PREVIDENCIA, de Grupo Técnico constituído 
pelo Conselho Nacional da Previdência Social (CONAPREV) 
para estudar atualização legislativa previdenciária nacional, desde 
março/2012 até seu falecimento em 2016. 

Conforme vemos por sua experiência profi ssional e 
narrativa de outros Ofi ciais se tornou um exímio conhecedor 
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do assunto previdência social 
dos militares, e assim indicou os 
melhores caminhos para que as 
instituições militares estaduais da 
federação pudessem elaborar seus 
próprios projeto de lei, no que tange 
ao Regime de Previdência Social. 

Em razão de seu desempenho 
profi ssional e pessoal no serviço ativo 
e na reserva foi condecorado com as 
seguintes as mais altas honrarias da PMPR, bem como condeco-
rações da PM da Bahia, BM do Pará, PM de Minas Gerais, PM da 
Paraíba e PM do Espírito Santo, bem como honrarias de associa-
ções de militares de âmbito nacional.

Nos cursos de Aperfeiçoamento e Superior de Polícia 
ministrados na APMG, é lembrado pelos instrutores por sua 
postura e luta arraigada em defesa dos militares estaduais. 

No campo pessoal, de acordo com seus familiares, sua 
relação dentro de casa sempre foi participativa e interativa com os 
fi lhos, de companheirismo com a esposa. Nunca foi impositivo, 
sempre buscou esclarecer o certo e errado, orientando o caminho 
da retidão de caráter e honestidade. Apoiou as decisões dos fi lhos 
e foi incentivador de vida, alegria e benevolência, auxiliando 
parentes, amigos e os mais necessitados. 
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Abelmídio de Sá Ribas sorria com os olhos, quando 
falava alto, com seu jeito natural, parecia estar brigando, mas era 
sua postura de fi rmeza era o pragmatismo do conhecimento de 
quem vivenciou e estudou para então debater que se destacava. 

Conforme relata sua fi lha, Cristina de Sá Ribas, “ele 
fazia música para ajudar os fi lhos gravar as regras de matemática, 
brincava de pega-pega com os netos em casa, dizia sim, vamos 
para novas experiências, aprendizados, viagens. Era dono de uma 
gargalhada estridente e gostosa de ouvir, não passava um dia 
sequer sem entoá-la, onde quer estivesse e hoje, com certeza, a 
está entoando e impressionando os anjos com sua risada.” 
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Faleceu no dia 16 de dezembro de 2016, com sessenta e 
quatro anos, deixando seus fi lhos Patrícia, Cristina e Henrique, 
netos Gustavo e Guilherme, e sua amada esposa Regina, com 
quem foi casado por 43 anos. 

Referências Bibliográfi cas
MARINS, Lucas Gabriel. O dia que o Cabral foi pelos ares. Disponível   <https://
www.gazetadopovo.com.br/vida e-cidadania/o-dia-em-que-o-cabral-foi-pelos-ares-
eghddht6s7i3xj7xaa0l9vdji/> Acesso em 20 de maio de 2019 às 14h.

Pasta funcional do Coronel QOPM Abelmídio de Sá Ribas. 

Entrevistas: 
• Coronel PM Ref. Ivo Matkowski; 
• Coronel QOPM Antônio Zanatta Neto; 
• Major PM Ref. Eli Ribas Silva; 
• Capitão QOPM Henrique de Sá Ribas; 
• Cristina de Sá Ribas.
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Era fi lho de Luiz Miguel Scheleder, nascido em Curitiba/
PR, em 02 julho de 1894, faleceu em de 14 setembro de 1976, com 
idade de 82 anos, foi casado com a Senhora Herminia Mayngué, 
e teve uma fi lha Maria Luiza e um fi lho José Scheleder Filho 
seguiu a carreira militar, tendo sido ambos pai e fi lho Coronéis 
da PMPR. 

29 Militar Estadual da Ativa (Capitão QOPM). Atualmente lotado na 1ª Seção do Estado-Maior da PMPR. 
Graduado em Direito. Mestre em Educação (UFPR). Pós-graduado em Administração Pública e Políticas 
Públicas. Membro Efetivo e Fundador e Tesoureiro da Academia de Letras dos Militares Estaduais do 
Paraná – ALMEPAR. Autor do livro “Arquitetura contra o crime: prevenção, segurança e sustentabilidade”, 
2017. 

Cadeira - 14 

Acadêmico: Capitão Marcelo Trevisan Karpinski29

Patrono: Cel. PM José Scheleder
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Foi um integrante da Polícia Militar do Paraná, participou 
da Revolta de 1924 e na Revolução de 1932, e que também 
participou da política e administração do Estado e da Corporação. 

Em 1º dezembro de 1915, ingressou no então Regimento 
de Segurança (atual PMPR), como soldado de 1ª Classe. 

Carreira Militar 

• Soldado em 1º de dezembro de 1915; 
• 1ºsargento em 16 de agosto de 1920; 
• 2º Tenente em 1º de maio de 1922; 
• 1ºTenente em de 25 de janeiro de 1925; 
• Capitão em 09 de novembro de 1929; 
• Major em de 06 de novembro de 1937; 
• Tenente-Coronel em15 de junho de 1944; 
• Coronel em 1º de agosto de 1950. 

Em 03 de maio de 1951, exonerado a pedido do cargo de 
Comandante-Geral, e pelo Decreto nº 980, 04 de maio de 1951, 
de Bento Munhoz da Rocha Netto, passa disposição da Secretaria 
do Interior e Justiçado Estado. 

Em 20 de outubro 1952, foi transferido para a reserva 
remunerada. 

Operações militares 

Em 15 de julho de 1924, participou da Revolta de 1924, 
onde foi mobilizado num batalhão de infantaria, por ordem do 
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Presidente do Estado, foi posto à disposição do Governo Federal, 
designado como subalterno para a segunda companhia do batalhão. 

Em 16 de julho embarcou com destino à Itararé sendo em 
seguida incorporado ao Batalhão Mobilizado. 

Em 20 de julho de 1932, participou da Revolução de 1932, 
e apresentou-se ao Comando-Geral da Força a fi m de fazer parte 
das operações de guerra nas fronteiras do Estado de São Paulo. 

Principais cargos e funções 

1. Professor e Diretor da Escola Regimental da 
Companhia do Corpo de Bombeiros. 

2. Professor da Escola Regimental Capitão João Busse; 
3. Comandante do Primeiro Batalhão de Infantaria; 
4. Delegado de Polícia de São Jerônimo, de Ribeirão 

Claro, de Guarapuava, de Paranaguá, de Ponta Grossa, 
de Clevelândia e de Assaí; 

5. Prefeito de Carlópolis, de Paranaguá, de São José dos 
Pinhais, de Clevelândia, de São Gerônimo, Assaí30; 

6. Comandou a Companhia de Infantaria que constituiu 
a Guarda de Honra, por ocasião da inauguração do 
monumento do General Carneiro, localizado na Praça 
General Carneiro na Cidade histórica da Lapa no Paraná; 

30 O Ato de Emancipação do Município de Assaí foi presidida por seu Prefeito Major José Scheleder da 
Polícia Militar do Paraná, o qual assim se expressou: -“Na forma da Lei de acordo com o previsto eu Major 
Schedeler, declaro instalado o município de Assaí. Assim fi que registrado na história do Paraná para o 
conhecimento de todos e perpétua lembrança das gerações futuras”. 
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7. Ajudante de ordens da Presidência do Estado; 
8. Chefe da Primeira Seção de Assistência do 

Comando-Geral; 
9. Chefe da Casa Militar da Interventoria; 
10. Comandante do Centro de Preparação Militar; 
11. Comandante-Geral da PMPR (1948 – 1951). 

Benfeitorias realizadas em sua carreira na PMPR

1. Por sua ordem, em 1950 foi organizado o Museu 
Histórico da PMPR o qual teve como primeiro Diretor 
o Major Augusto de Almeida Garret. 
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2. Em 10 de Agosto de 1982, data que coincide com 
o aniversário da PMPR, foi reinaugurado o Museu 
passando a denominar-se “Museu Histórico Ten.-Cel. 
PM Augusto de Almeida Garret” (Patrono da Cadeira 
- 5 da ALMEPAR). 

Condecorações

• Medalha de Mérito por ter se distinguido em serviços 
de campanha e outros de relevância a bem da ordem 
pública; 

• Medalha de Prata, pelos feitos demonstrado na 
Revolução de 1932; 

• Medalha de bronze, prata e ouro pela sua conduta e 
bons serviços prestados à Corporação e Estado do 
Paraná. 
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Homenagens recebidas

Por ter sido o criador do Curso de Formação de Ofi ciais 
Combatentes - CFOC durante o período em que foi Comandan-
te-geral, o novo bloco de Salas de Aula utilizado atualmente pela 
Escola de Formação de Ofi ciais na Academia Policial Militar do 
Guatupê, recebeu o nome de “Pavilhão Coronel PM José Scheleder”. 

Faleceu em 14 de setembro de 1976, recebendo como 
homenagem póstuma a designação de uma rua na Cidade de Assaí. 

Teve um irmão na PMPR, o Ten.-Cel. PM Luiz Scheleder 
e um fi lho na Corporação, Cel. PM José Scheleder Filho.

Referências Bibliográfi cas
AZEVEDO, R. de O. Academia Policial-Militar do Guatupê: berço de líderes. 
Curitiba: Associação da Vila Militar, 2001. 

Diretoria de Pessoal da PMPR, setor de inativos. Pasta funcional do Coronel PM José 
Scheleder. 
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Pernambucano de nascimento, paranaense por conse-
quência, militar por vocação e dedicação, emérito na educação, 
referência no civismo, glorioso pela defesa do dever! Se fosse 
possível resumir a vida de João Gualberto Gomes de Sá Filho, 
Comissionado Coronel pelo Presidente do Estado do Paraná no 
auge de sua carreira profi ssional, seriam essas as qualidades a 
31 Militar Estadual da Ativa (1º Ten. QOPM). Atualmente lotado na AJ/SESP. Condecorado com a 
“Medalha Coronel Dulcídio”, pela 2ª Colocação no CFO/PM. Graduado em Direito na PUC/PR. Aprovado 
no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Pós-Graduado em Direito Penal e Processual pela 
Faculdade Educamais de São Paulo. Instrutor de diversas disciplinas de Direito nos Cursos de Formação, 
Especialização e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Paraná. É autor do livro “Anotações de direito 
civil aplicadas à atividade policial”, lançado em 2017.

Cadeira - 15 

Acadêmico: 1º Tenente Adirley Wittkowski31

Patrono: Cel. PM João Gualberto Gomes de Sá Filho
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serem destacadas do amante da República que, desde antes de sua 
maioridade, surgia na Pátria para bem servir à sociedade. 

Os vastos campos paranaenses, desde a terra da capital 
Curitiba, foram testemunhos das realizações do recifense, herdeiro 
de tradicional educação. 

Naturalmente como o nome do militar já indica, o pai, 
João Gualberto Gomes de Sá, muito provavelmente por envolvi-
mento à forma de governo da época, porque regido pelo imperador 
Dom Pedro II, era magistrado federal, quem, na companhia de 
Júlia Bezerra Gomes de Sá, constituiu família, dentro da qual se 
incluiu João Gualberto Gomes de Sá Filho, o primeiro fi lho do 
casal. Nasceu, pois, em 11 de outubro de 1874, na capital pernam-
bucana, como antes referido. 

Infelizmente, fi cou órfão muito cedo por parte de mãe, 
em 1880, dois anos após ter perdido, também, seus dois irmãos 
mais novos, Custódia – apenas com dois anos de idade – e José 
– este recém-nascido. Passou, então, a viver com o avô materno 
ainda em Pernambuco, porque seu pai ainda trabalhava na magis-
tratura no Estado de Alagoas e fora designado, na mesma época, 
para a Paraíba. O avô com quem João Gualberto Gomes de Sá 
Filho passou a viver, o Sr. José Benevides Bezerra, ao contrário do 
genro, demonstrava grande apreço pela descontinuidade do poder 
pelas elites da nobreza, sendo grande defensor da República que 
perto nasceria. 

Outra razão, pois, que causava intensos embates entre pai 
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e fi lho, que levavam o mesmo nome entre si. O imperialista juiz, 
simpático pela hereditariedade da regência no comando da Pátria, 
e o jovem republicano João Gualberto Gomes de Sá Filho, fi el à 
causa militar e espelhado em Marechal Floriano Peixoto. 

Os estudos levados a efeito desde o Recife, adolescente 
na escola de humanidades, somados à evidente vocação em servir, 
conduziram-no à Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de 
Janeiro, onde ingressou aos dezesseis anos, tomando posse em 26 
de março de 1890, como cadete do Exército Brasileiro. 

À formatura de graduação de Alferes no Exército 
Brasileiro, em 1894, depois de participação na revolta da 
esquadra com cadetes da Escola Militar, seguiu-se a designação 
de João Gualberto Gomes de Sá Filho, como margem de espécie 
de exílio da capital republicana para a capital paranaense. Isso 
porque, já na Presidência de Prudente de Morais, chancelou, 
em 1895, perante o Comandante da Escola Militar, saudação de 
apreço a Marechal Floriano Peixoto, antecessor no comando da 
pátria, defendendo o mesmo ato feito por cadetes sob sua coorde-
nação em aclame àquele Marechal em Salvador, depois de terem 
recebido ordem de regresso do navio em que estavam, emanada 
por preposto de Prudente de Moraes, da capital baiana à carioca. 
E isso, exatamente isso, oportunizou ao Ofi cial a ímpar condição 
que promoveria o destaque de seu talento nos estudos aplicados 
à prática, pela designação para servir no 13º Regimento de 
Cavalaria do Exército, em Curitiba. 
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Difícil particularmente revelar a exata vocação entre as 
tantas ciências que o Ofi cial se destacou. Afi nal, de 1895 a 1912, 
diversos eventos promovidos nas terras do Paraná, existentes 
historicamente, só se efetivaram, direta ou indiretamente, pelos 
ideais do líder militar que aqui instalou seu segundo domicílio. 
Geografi a, ciências matemáticas, engenharia, relações humanas, 
polícia comunitária – embora não exatamente com a mesma 
fi losofi a do que hoje se conceitua –, pedagogia e ciências políticas 
poderiam, indubitavelmente, ser citadas como as artes levadas a 
efeito pelo nobre militar. 

A cidadela curitibana, nova sede do serviço do então 
Alferes, nos idos de 1895, tradicionalmente tinha o espaço cultural 
da Rua 13 de Maio como o local de diversão dos cidadãos que 
aqui moravam. E foi no logradouro central, à vista da Sra. Leonor 
de Moura Brito – fi lha do comerciante Francisco de Paula Moura 
Brito –, que pôde conhecer a companheira com quem passaria a 
conviver pelo resto de sua vida. Casaram em 05 de fevereiro de 
1896, ela perto de seus 18 anos de idade. 

Dali em diante, o Alferes regressou à Escola Militar 
para frequentar o Curso de Ciências Físicas e Matemáticas e 
Engenharia Militar, logo tendo seus primeiros fi lhos com Leonor: 
Júlia, Julieta e João Gualberto Filho. 

O Curso de Engenharia Militar terminou em 1901, e o 
tempo da nova formação não extraiu o regresso do Ofi cial ao Paraná. 
Tanto é que todos os seus outros fi lhos também aqui nasceram, 
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duas fi lhas na região de Guarapuava – no tempo de serviço de João 
Gualberto para a construção da linha telegráfi ca que ligaria a cidade 
a Foz do Iguaçu – Xaguana (1904) e Cecília (1906), e os últimos 
em Curitiba, Rosa (1907) e Floriano Peixoto (1909).

A paixão pela família que com amor conquistou acompa-
nhava os progressos cívico e sociais que, às forças próprias, pelo 
exercício militar contínuo, João Gualberto envidava realizar. Daí 
em diante, às luzes do início do século XX, os destaques pela 
direção na engenharia da construção da linha telegráfi ca que 
ligaria Curitiba a Foz do Iguaçu – especialmente entre a parte 
de Guarapuava à cidade fronteiriça –, a imersão nos campos 
pedagógicos das escolas de professores, a participação ativa na 

Alferes João Gualberto e sua família quando servia na Comissão Foz Iguaçu.
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Associação Cívica Paranaense Sete de Setembro e a promoção 
de eventos sociais com a juventude curitibana no Tiro de Guerra 
Barão do Rio Branco, fundada pelo Ofi cial, foram primados certos 
de que o engajamento patriótico os conduziria a altos reconheci-
mentos de sua personalidade. 

À época de sua formação em engenharia militar, a 
Colônia Militar de Foz do Iguaçu via-se na necessidade de deter 
estrutura sufi ciente para poder se comunicar com outras colônias, 
e as ligações para tanto demandavam abertura de estradas e suas 
manutenções. Daí que a linha telegráfi ca citada, de Guarapuava a 
Foz do Iguaçu, pôde contar com os notáveis préstimos do alferes. 
A fotografi a abaixo ilustra exatamente esse momento histórico, 
dado em 1905. 
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O evento participativo histórico e geográfi co ao qual João 
Gualberto notabilizou com seus conhecimentos em engenharia se 
revela fundamental. Documento ofi cial do Ministério da Guerra, 
contemporaneamente aos trabalhos do notável militar, não aponta 
em outra esteira, ao traduzir os percalços que eram rotineiros 
naquele tempo, referindo-se à Colônia Militar da região de Foz 
do Iguaçu: 

A falta de meios para a construção de estradas 
tem sido o maior obstáculo para o progresso 
dessa Colônia, que necessita de meios de 
comunicação, não só para o desenvolvimento 
de sua indústria agrícola e commercial (sic), 
como também pela importância militar em que 
ella (sic) se acha, portanto, situada na fronteira, 
póde (sic) ser facilmente transformada em praça 
de guerra, em caso de necessidade para a defesa 
do paiz (sic)32. 

É dizer: por força do Exército Brasileiro e às investidas 
do planejamento militar, que estrategicamente impunha medidas 
de defesa territorial brasileira no extremo oeste paranaense no 
início do século XX, João Gualberto Gomes de Sá Filho, determi-
nado a compor os campos da construção telegráfi ca entre aquele 

32 VASQUES, Bernardo apud RITT, Evandro. A colônia militar de Foz do Iguaçu-PR: um projeto de 
consolidação de uma fronteira: 1880-1920. Londrina: UEL, 2011, p. 72. Disponível em: <http://www.uel.
br/pos/mesthis/EvandroRitt_Dissertacao.pdf>. Acesso em 15/05/2019. 
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ponto e o centro do Estado, de modo veemente contribuiu para a 
estruturação dessas medidas, em parte de sua carreira. 

As realizações continuaram, porquanto a natureza cívica 
de João Gualberto Gomes de Sá Filho sempre afl orara. Talvez o 
feito austero social de maior magnitude do Ofi cial iniciara pela 
notável sabedoria em conduzir as armas ao serviço desenvolvi-
mentista comunitário. 

No espaço que concentrava, à época, a sede de diversos 
órgãos governamentais, conhecido como Rua da Liberdade (atual 
Rua Barão do Rio Branco), na capital do Paraná, à circunvizi-
nhança da estação ferroviária da Rua Sete de Setembro, foi respon-
sável pela fundação do Tiro de Guerra 19 Barão do Rio Branco, 
em 1908, com a intenção de congregar a sociedade curitibana em 
oportunidades de competições esportivas de tiro. 
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O excerto que segue irrefutavelmente narra a magnitude 
que a criação da sociedade de tiro causou a toda a comunidade 
local, no projeto conduzido pelo então Alferes João Gualberto, 
que passou a concentrar inúmeras personalidades para prestigiar 
os eventos que ali ocorreriam: 

(...) teve hontem (sic) a instalação defi nitiva da 
Sociedade de Tiro Rio Branco, no antigo Central 
Park, hoje transformado pela (omissis) prospera 
(sic) aggremiação (sic), em magnífi ca sede 
social, com vastos compartimentos para todos 
os exercicios (sic) militares que alli (sic) devem 
ter lugar (...).33 

Além de tudo isso, na maestria das ciências físicas e 
matemáticas, em 1909, João Gualberto ainda enalteceu o dia 
comemorativo à Bandeira Nacional com a responsabilidade pela 
construção de considerável torre, de cerca de 32 metros de altura, 
para suportar o pavilhão de nada menos do que duzentos metros 
quadrados. O símbolo da Pátria fl amulou nos ares de Curitiba na 
mesma região central, muito próximo do então Centro Cívico, 
onde hoje se situa a Praça General Osório. 

A evidência da grandeza dessa realização foi observada 
por inúmeras pessoas, como não poderia deixar de sê-la, tendo 

33 Diário da Tarde. Curitiba: 26 jul. 1909. In MORAES E SILVA, Marcelo; CAPRARO, André Mendes. O 
tiro de guerra 19 Rio Branco: apontamentos acerca da institucionalização esportiva de Curitiba (1909-1910). 
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, vol. 2, nº 2. São Paulo: ____, abr.-jun. 2015. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807 55092015000200229#B16>. Acesso 
em 20/05/2019. 
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sido momento ímpar para a sociedade curitibana. 

O Ofi cial do Exército Brasileiro alçou logo o posto de 
Capitão, em 1910, e seu destaque contínuo no comando do Tiro 
de Guerra Barão do Rio Branco, no exemplo em condução de 
instruções em escolas de pedagogia no contra-turno do serviço 
militar para professores de Curitiba, dados seus notáveis conhe-
cimentos nas ciências exatas, e no serviço do 13º Regimento de 
Cavalaria da Armada terrestre brasileira, contando há longa data 
com o vínculo familiar junto à esposa, destacaram-no, também, 
na política. 

Não é à toa que, já na gestão do Presidente do Estado do 
Paraná Carlos Cavalcanti de Albuquerque, que tomou posse no 
cargo em 25 de fevereiro de 1912, foi convidado o ilustre Ofi cial 
intermediário para assumir a prefeitura da capital dos pinheirais. 
Recusou a política, entretanto, oportunizando que João Antônio 
Xavier assumisse o cargo. 

Em contraponto, elevando ainda mais a honra do notável 
Ofi cial, foi designado para assumir o Comando do Regimento 
de Segurança, atual Polícia Militar do Paraná, no mesmo ano de 
1912, para o que Comissionado no posto de Coronel. 

A demonstração do prestígio para o novo desafi o, para 
abrilhantar a carreira do Comandante, não poderia ser melhor 
representada do que pelas próprias palavras deste. É o discurso 
registrado no ato de sua posse, em 21 de agosto de 1912: 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   188 24/07/2019   10:45:38



189

Comando: Nomeado por decreto de hoje, 
comandante deste Regimento, para que fui de 
improviso convidado pelo Excelentíssimo Dr. 
Presidente do Estado, assumo-lhe o mando, 
tendo em mira prestar ao Paraná e ao magno 
chefe que o dirige, os leais serviços que me 
impõe por igual meu patriotismo fervente e uma 
digna amizade. 

É um cargo que me nobilita, porque são nobres 
as tradições desta Milícia. Destaque-se, porém, 
um feito, que sobrenceia aos anais da história 
fulgurante do Regimento, recordando aquela 
magnífi ca impossibilidade no fogo, no momento 
preciso em que tombava gloriosos nas trincheiras 
da legendária Lapa, ao lado de Gomes Carneiro, 
o seu extraordinário Comandante Cândido 
Dulcídio Pereira. 

E, que a mesma impossibilidade querendo 
aparentar uma feroz indiferença, delatara antes 
de tudo, a disciplina que só aos grandes chefes 
sabem imprimir às tropas. Toma-lo-ei assim 
para rumo, no longo ou curto período do meu 
comando, aqui, na forte preocupação de fazer 
esta Corporação distinguir-se pela instrução e 
pela disciplina, fatores que mais concorrem para 
a harmonia e para a ordem. 
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Espero que num longo aprendizado junto ao 
insígnie professor que tive até aqui, permita-me, 
imitando seus dignifi cantes exemplos e inspiran-
do-se em seus princípios salutares, desempenhar 
de modo satisfatório, embora modestamente, as 
funções que ora me acho investido. 

Mantenho inalteráveis todas as determinações do 
meu ilustre antecessor, Cel. Servando de Loyola 
e Silva, cuja administração fecunda se apresenta 
na simples entrada nesta caserna: pautarei meus 
atos futuros nos preceitos estritamente regula-
mentares, tendo por norma a Justiça. 

Incrivelmente, o discurso de posse do Coronel João 
Gualberto antevê a extensão de seu comando a desafi os que, 
inegavelmente, demandaram o sacrifício de sua vida, ao relatar 
a promessa de se esmerar com altivez ao que o cargo exigia, a 
exemplos de militares Comandantes de décadas próximas – o 
General Antônio Ernesto Gomes Carneiro e o Coronel Cândido 
Dulcídio Pereira, ambos mortos durante a defesa da integridade 
nacional nas cercanias da Lapa, neste Estado, em 1894, detendo a 
frente revolucionária que desejava chegar do Rio Grande do Sul 
até a capital da República para a tomada do poder. 

Não tardaria para que, por ordem do Presidente do Estado 
do Paraná, fosse designado o Coronel João Gualberto para se 
deslocar à missão de conter e controlar a onda revolucionária de 
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diversas pessoas que, desamparadas às comunidades do Sul destas 
terras e do Norte do que hoje se defi ne como o Estado de Santa 
Catarina, em razão de desassistência por desemprego e miséria após 
a construção da ferrovia concedida à empresa americana Brazil 
Raiway para ligação dos Estados de São Paulo ao Rio Grande do 
Sul, viam na fi gura de Miguel Lucena de Boaventura, intitulado 
monge e conhecido como José Maria, a referência de líder. 

A propósito, desde 1910 havia sido concluída a construção 
daquela ferrovia, sendo que, após, pela infraestrutura à época 
oportunizada, na região ora indicada, os investimentos de outra 
empresa norte-americana prosperavam – a Lumber, empreen-
dida pela administração de Percival Farquhar –, na exploração 
madeireira da região confl itada. 

A imagem a seguir registra os trabalhos que eram feitos 
em consequência da extração madeireira no Paraná. 
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Disso seguiram-se os problemas sociais locais, uma vez 
que, sem esforços para poderem fazer à concessão do governo 
brasileiro àquele empreendimento madeireiro, diversos habitantes 
da região deixavam suas terras pela possibilidade de a Lumber 
realizar suas extrações e atividades. 

À mercê, pois, fi cavam esses brasileiros, cujo tratamento, 
ao que tudo indica, evidenciava descrédito pelo governo do país. 

Nesses breves parênteses, é fundamental lembrar que a 
Lumber teve como um de seus advogados a atuação de Affonso 
Camargo, este que, do mesmo partido de Carlos Cavalcanti de 
Albuquerque, então Presidente do Estado do Paraná, foi seu 
sucessor no governo estadual – de 1916 a 1920 –, tendo sido 
Vice-Presidente deste Estado no mesmo período confl agrado que 
protagonizou o envio das tropas do Regimento de Segurança à 
beligerância – 1912 a 1916 –, sob o comando da primeira investida 
dada pelo Coronel João Gualberto. 

Esse aspecto histórico evidencia o antagônico aval a 
que a força policial foi submetida, dadas as peculiaridades da 
missão que logo seria arduamente imposta: a concitação para a 
manutenção da ordem pública após notícias de supostas aglome-
rações ao redor do líder Miguel Lucena de Boaventura, populares 
esses que estariam se opondo à continuidade das deplorações 
sociais por que a população do hoje delimite de Paraná e Santa 
Catarina vivenciavam. 
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E não é por isso que o emprego e preparo não deixou de 
ser constante da tropa policial-militar, ao tempo em que a ordem-
-convite emanada a João Gualberto Gomes de Sá Filho chegou 
para assumir o comando do Regimento de Segurança, sucedendo 
o brevíssimo comando de dois dias do Major PM João Monteiro 
do Rosário, que preparou a transmissão do cargo após a saída do 
Coronel Servando de Loyola e Silva, este também do Exército 
Brasileiro, comissionado no penúltimo posto do ofi cialato superior 
de sua carreira para o cargo de Comandante-Geral e quem atuou 
no comando do Regimento de Segurança entre 23 de maio de 
1911 a 19 de agosto de 1912. 

Antes, entre a posse no Comando-Geral do Regimento 
de Segurança e a ordem de marcha para avanço àqueles que se 
reuniam à ilegalidade nos campos sulistas do Paraná, houve signi-
fi cativas realizações à Corporação que foram demandadas graças 
ao Coronel João Gualberto. 

Entre elas, ocorreu a preocupação do Comandante com 
o asseio da força militar, porque determinou a contratação de 
alfaiate para aparelhamento do fardamento da tropa, a instalação 
de barbearia no quartel do Comando-Geral da época e a substi-
tuição do uniforme do Regimento de Segurança da cor cinza pela 
de cor cáqui. 

E, sobretudo, antevia o Coronel João Gualberto considera-
ções à instrução e ao preparo do militar integrante da Corporação, 
tendo em vista que a liderança religiosa de José Maria sobre as 
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comunidades da região de Palmas, localidade pertencente ao 
Estado do Paraná, predispunha, sob os clamores políticos do 
Presidente Carlos Cavalcanti, a frenética intenção de contê-la. 

Naturalmente, qualquer ordem que viesse para o cumpri-
mento da defesa do Estado e à manutenção da segurança das 
atividades sociais da região demandaria a convocação da força 
policial comandada por João Gualberto Gomes de Sá Filho. 

A estética militar de seu comando, a confi ança real dada 
entre ele e o governo do Estado – mesmo porque os vultuosos 
eventos ocorridos na associação de tiro que criara contava com a 
participação do político Carlos Cavalcanti, sócio na agremiação 
–, as aspirações por reformas no asseio, instrução e bem-estar 
dos comandados, enfi m, conduziu o Regimento de Segurança 
a reconhecimento ainda maior como órgão de proteção da 
segurança pública, se visto que, no mesmo tempo, o Corpo de 
Bombeiros do Estado, embora criado em 23 de março de 1912 
pela Lei nº 1.133, foi ofi cialmente inaugurado em 8 de outubro 
de 1912 – tendo como seu primeiro Comandante o Alferes do 
Exército Brasileiro, comissionado a Major, Fabriciano do Rego 
Barros, sucessor no Comando do Regimento de Segurança após 
a morte de João Gualberto –, aprimorando ainda mais a força 
pública na área de defesa civil. 

Além disso, o fardamento cáqui só veio a ser substituído 
na Polícia Militar do Paraná em 1976, pelo de cor azul, fruto, 
nesse caso, de outras infl uências históricas. 
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E, não menos fundamental, o rigorismo na apreciação das 
punições foi revisto, tendo o Coronel João Gualberto enaltecido 
as hipóteses de dispensa do serviço àqueles que demonstrassem 
as qualidades de honra, integridade e compromisso com o dever. 

Dois dias depois de completar 38 anos de idade, em 13 
de outubro de 1912, o Coronel João Gualberto recebeu sua última 
e ofi cial ordem do governo do Estado: compor operação policial 
para pôr termo à grave perturbação da ordem que era noticiada na 
capital do Paraná, oriunda dos campos de Palmas e à atribuição 
da liderança do intitulado monge José Maria, ao redor de quem, 
afi rmava-se, inúmeros homens se reuniam, armados, potencial-
mente aguerridos contra a normalidade institucional. 

A ordem fi cou assim resumida, nas palavras do Coronel 
João Gualberto: 

Regimento em Marcha – Consoante deter-
minação verbal do Exmo. Sr. Dr. Presidente 
do Estado, sigo com o pessoal do Regimento, 
presentemente na Capital, com exceção dos 
ofi ciais e praças empregados externos, com 
destino a cidade de Palmas, pelo que desar-
rancha o pessoal arranchado.  

Dali em diante, os 158 (cento e cinquenta e oito) militares 
que compunham a coluna, incluindo o Comandante João 
Gualberto, de modo direto seriam testemunhas do início de um 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   195 24/07/2019   10:45:38



196

dos maiores embates sociais e violentos vivenciados pelo Brasil 
no século XX: a Guerra do Contestado. 

Um dia após a partida, o efetivo chegou a União da 
Vitória, tomando campo e estacionando por ordem do Coronel 
João Gualberto, que determinou o ajuste de todos para que, no dia 
próximo, 15 de outubro de 1912, tomassem passo – a pé, portanto 
– até os campos onde se instalavam os populares liderados por 
Miguel Lucena de Boaventura, na localidade de Faxinal do Irani, 
hoje o município de Irani, em Santa Catarina. 

As distâncias entre as localidades não foram óbice determi-
nante para o cumprimento daquela ordem do Presidente do Estado 
do Paraná, mas restaram evidentemente prejudiciais a todos os 
aspectos ligados ao pleno emprego da força policial que avançava. 

Oito dias, afi nal, marcados por chuva, lama, terreno de 
difícil acesso e carregamento dos equipamentos operacionais – 
carabinas à baioneta, revólveres, cavalos, uma metralhadora e 
demais aprestos –, tudo em passo avançado – porque, em média, 
percorridos de quinze a vinte quilômetros diários para o cumpri-
mento da missão. Tamanha difi culdade que, a partir de 19 de 
outubro de 1912, após a efetiva notícia sobre o numeroso contin-
gente populacional que vivia sob a liderança de Miguel Lucena 
de Boaventura, estimados em mais de centena – fato transmi-
tido por comandados do Coronel João Gualberto que já haviam 
alçado Faxinal do Irani e retornado, determinados a se dirigirem 
à frente da tropa porque montados a cavalo –, a coluna continuou 
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a marcha com redução de mais da metade do contingente policial: 
sessenta e seis militares. 

Os outros noventa e dois rumaram a oeste, mais precisa-
mente para alçarem os campos de Palmas, região mais ao norte 
se comparada com aquela de Faxinal do Irani, mesmo porque o 
governo do Estado do Paraná havia determinado que fosse posta a 
fi m qualquer irrupção da ordem na região confl agrada, e não somente 
a diligência específi ca em face de Miguel Lucena de Boaventura. 

E o Coronel João Gualberto rumou a Sul sem demora, 
já ciente de que o confl ito estava prestes a ocorrer, pois seguro 
da presença de pessoas armadas no local. Todavia, na antevés-
pera da chegada a Faxinal do Irani, no espaço conhecido, à época, 
como Caçadorzinho – distante cerca de quarenta quilômetros de 
lá – o Comandante expediu sua última ordem por escrito, dirigida 
exatamente àquele líder comunitário, o intitulado monge José Maria: 

Acampamento do Regimento de Segurança nos 
Campos do Irani – em 20 de outubro de 1912. 

Senhor José Maria: Deveis comparecer a este 
acampamento com a maior urgência, a fi m 
de explicardes o motivo da reunião de gente 
armada em torno de vossa pessoa, alarmando 
os habitantes desta zona e infringindo as leis do 
Estado e da República. Caso não atenderdes a 
esta intimação, que me ditam o cumprimento do 
dever e o sentimento de humanidade, o comuni-
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co-vos que dar-vos ei desde logo franco combate 
e a todos os que forem solidários convosco, em 
verdadeira guerra de extermínio, a fi m de fazer 
voltar a esta zona do Estado, o regime da ordem 
e da lei. 

Avisai a todos que vos acompanham, que os 
considerarei criminosos se não comparecerdes 
vos ao meu acampamento a fi m de evitar uma 
terrível desgraça. 

Comunico-vos ainda, que além das forças 
minhas que vos sitiam por várias estradas, 
outras expedições prosseguem também, tornan-
do-se dessa forma impossível a vossa fuga ou 
resistência no território nacional. 

No caso de vossa resistência as minhas 
imposições, deveis retirar com urgência as 
mulheres e as crianças que aí estiverem. 

Eis que, inexistente qualquer ato de entrega do líder a 
ser alcançado, de 21 de outubro de 1912 a 22 de outubro de 1912 
houve o último avanço da companhia conduzida pelo Coronel 
João Gualberto. 

Nessa última data, pois, ocorreu a forte resistência, em 
Faxinal do Irani, na chegada à comunidade cercada pelos insis-
tentes populares armados, dirigidos por Miguel de Lucena de 
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Boaventura, tendo o fl anco militar do Coronel João Gualberto 
atuado às forças que dispunha para retaliar o numeroso contin-
gente de resistência à ordem. 

Por evento inesperado, a metralhadora que a tropa 
conduzia falhou, porque antes havia sido derrubada em um rio 
e imergida, molhando as munições e o carregador, àquele tempo 
feito de material de couro. 

Os combatentes do Regimento de Segurança, portanto, 
recorreram a iminente luta corpo a corpo, já que a principal arma 
usada pelos criminosos era o facão. 

As baixas foram inevitáveis. Miguel Lucena de 
Boaventura morreu atingido por disparo da força policial, assim 
como tombou, depois de covardemente retaliado por inúmeros 
resistentes, o nobre Comandante, já sem sufi cientes meios de 
afastar tantos e tantos agressores freneticamente investidos por 
descumprir a legal intervenção que se fazia. 

Junto com ele, outros nove milicianos pelejaram mortal-
mente – 2º Sargento Joaquim Virgílio da Rosa, 2º Sargento Luiz 
Pinto de Macedo, Cabo Marciliano Gonçalves Cordeiro, Cabo 
Abel de Jesus Marques, Anspeçada João Benedicto Pereira da 
Silva, Soldado Romão dos Santos, Soldado Afonso Amâncio 
de Oliveira, Soldado João Abló e Soldado João Moraes –, mais 
inúmeros civis, marcando o conhecido Combate do Irani. 

Todos, inclusive o Coronel João Gualberto, foram ali 
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mesmos enterrados, cujos corpos ainda permanecem – à exceção 
do Comandante –, em um improvisado cemitério, interrompendo 
suas conquistas e aspirações, relegando apenas à saudade seus 
entes familiares, desdignifi cando suas personalidades e protago-
nizando, como anotamos, o início do que viria ser a Guerra do 
Contestado. 

Isso porque, às notícias do que ocorrera na localidade de 
Faxinal do Irani, aqueles militares que não tiveram outra saída a não 
ser regressar para se juntarem à outra linha abrigada na região de 
Palmas, não tardou para que o governo federal assumisse a investida 
e a intervenção sobre todo o campo territorial limítrofe entre Paraná 
e Santa Catarina, federalizando o confl ito através do Exército. 

Quanto ao nobre Ofi cial Superior, dias demoraram 
para que seu corpo fosse trazido para homenagens póstumas 
na capital Curitiba, mas desde logo o Presidente do Estado do 
Paraná reconheceu sua honra. Mediante o Decreto nº 912, de 23 
de outubro de 1912, decretou-se luto ofi cial de quinze dias, cujas 
palavras fi caram assim registradas: 

O Presidente do Estado do Paraná, tendo a 
pungente notícia de que se travou, em Palmas, 
renhido combate entre um contingente do 
Regimento de Segurança do Estado, sob o 
comando do ilustre bravo coronel João Gualberto 
Gomes de Sá Filho, e a horda chefi ado por José 
Maria, em número superior a quatrocentos 
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homens bem armados e montados, resultando 
dessa cruenta luta tombarem mortos em seus 
postos de honra aquele valoroso comandante e 
outros ofi ciais e praças legítimos defensores do 
brio paranaense. 

Decreta: Artigo único – É declarado luto ofi cial 
por quinze dias, sendo imediatamente encerrado 
o expediente nas repartições públicas durante 
três dias e hasteada nas mesmas a bandeira em 
funeral pelo mesmo tempo de luto. 

Naturalmente, como as comunicações à época não tinham 
a mesma velocidade e tenacidade que hoje testemunhamos, o 
registro ofi cial de que o embate fora em Palmas deve ser visto no 
contexto geral, uma vez que, desde a ordem recebida, tinha-se que 
Miguel Lucena de Boaventura estaria na região, acampanando 
seus seguidores e resistindo ao programa do governo de conceder 
a exploração madeireira a empresas interessadas, afastando os 
tradicionais ocupantes de suas terras. O certo é que, durante a 
operação comandada pelo Coronel João Gualberto, descobriu-se 
que aquele líder comunitário escondia-se nos campos de Irani, e 
lá também faleceu. 

Não foi diferente a homenagem prestada pelo sucessor 
do Coronel João Gualberto, o Major João Monteiro do Rosário 
– o mesmo Ofi cial quem, dois meses antes, transmitira-lhe o 
cargo de Comandante-Geral –, em publicação ao Regimento de 
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Segurança, dado em 25 de outubro de 1912: 

Cumpro o penoso dever de excluir do Estado Maior 
e das fi leiras do Regimento, o nosso heróico (sic) 
comandante, Sr. Cel. João Gualberto Gomes de 
Sá Filho, nome que representa uma verdadeira 
glória para o Regimento e para o Paraná, que se 
cobrem de luto, vendo desaparecer dentre seus 
servidores mais ilustre e dignos, por ter tombado 
morto, combatendo com bravura inexcedível 
contra numerosa horda de fanáticos, no lugar 
denominado Faxinal de Irani. 

O corpo do Coronel João Gualberto foi exumado cinco 
dias após, tendo sido reconhecido por Leonor, sua esposa, graças 
ao anel que ele tinha consigo. O féretro do Ofi cial percorreu, 
então, depois de câmara ardente em Palmas, a 31 de outubro de 
1912, o caminho de retorno a Curitiba, onde chegou em 5 de 
novembro daquele ano. 

Ao mesmo tempo, em 30 de outubro de 1912, o comando 
do Regimento de Segurança passou às mãos do recém-empos-
sado Comandante do Corpo de Bombeiros, o Major Fabriciano 
do Rego Barros, comissionado ao posto de Coronel para continui-
dade da administração desta sesquicentenária Corporação, mais 
uma vez deixando a gestão o Major João Monteiro do Rosário. 

Na capital do Paraná, à chegada dos restos mortais do 
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Coronel João Gualberto, a comoção foi grande, como não poderia 
deixar de sê-la. A população se aglomerou no então centro cívico 
da cidade onde o próprio Comandante havia promovido diversas 
competições por força do Tiro de Guerra 19, mesmo já tendo 
terminado o luto ofi cial antes declarado pelo Presidente do Estado. 

Coberto o caixão com a Bandeira Nacional que ele próprio 
determinara hastear na torre projetada quase três anos antes, 
assim se despediram a família, a comunidade e as autoridades do 
altivo Ofi cial, cujo corpo, enfi m, repousa, desde 7 de novembro 
de 1912, no Cemitério Municipal de Curitiba (foto abaixo). 
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Ainda longe de ser esquecido das tradições desta milícia 
que tanto bem serviu, apesar do pouco tempo em seu comando, a 
extensão geográfi ca norte da rua que abrigou a sociedade de tiro 
que o Coronel João Gualberto fundou realça seu nome, importante 
avenida de ligação entre o centro da cidade e a saída para o Estado 
de São Paulo, histórico caminho, também, para alçada à Estrada 
da Graciosa, via de ligação com o litoral paranaense. 

Por força do Decreto Estadual nº 4.048, de 18 de outubro 
de 1977, imposto pelo Governador do Estado do Paraná Jayme 
Canet Júnior, leva o nome do Comandante o 12º Batalhão de 
Polícia Militar da Corporação, com a denominação “Batalhão 
Coronel João Gualberto”, cuja responsabilidade territorial se 
estende da área central da capital do Paraná ao norte da cidade, em 
justo reconhecimento ao notável Ofi cial. Outrossim, a Medalha 
de Mérito do Curso de Aperfeiçoamento de Ofi ciais da PMPR, 
outorgada àqueles que se destacam no estudo, ostenta seu nome. 

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   205 24/07/2019   10:45:39



206

Nascido em 31 de janeiro de 1880, fi lho de Adalberto Aloys 
Scherer e Frederica Montepoliceno Scherer, natural de Palmeira/
PR, foi reformado em 25 de junho de 1959, vindo a falecer aos 70 
anos de idade em 29 de junho de 1960. Órfão de pai, começou a 
trabalhar precocemente como escriturário na Confeitaria e Refi nação 
de Assucar de Nicolau e trabalhou como Telegrafi sta da Estrada de 
Ferro nas estações dos municípios de Palmeira e Morretes. Teve seu 
primeiro fi lho, Adalberto, aos 25 anos, em 1915. Neto do engenheiro 
francês Pierre Aloys Scherer, precursor no projeto de construção da 
34 Militar Estadual da Ativa (1º Ten. QOPM). Bacharel, Licenciado, Especialista e Mestre em Educação 
Física. Membro fundador da ALMEPAR. Autor do livro Atividade Policial Militar no Brasil. Efeitos do 
trabalho policial após jornada de trabalho noturno em Policiais Militares do Paraná (2017). 

Cadeira - 16

Acadêmico: 1º Tenente Rafael Gomes Sentone34

Patrono: Cel. PM Pedro Scherer Sobrinho
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ferrovia que liga os municípios de Paranaguá/PR e Curitiba/PR. 

No bairro Cristo Rei em Curitiba/PR, o nome do 
Comandante foi eternizado na rua de três quadras, Rua. Cel. Pedro 
Scherer Sobrinho, CEP 82590-300. 

Tempo de serviço agregado à fi cha funcional 

Figura 1 - Ficha de assentamentos funcionais. Arquivo da Diretoria de Pessoal, 
seção de inativos. Tempo de serviço contado em dobro no acervo.

Figura 2 - Ficha de assentamentos funcionais. Arquivo da Diretoria de 
Pessoal, seção de inativos. Período de exercício no Comando-Geral.

Datas de exercício como Comandante-Geral da PMPR 
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Promoções e datas 

Figura 3 - Ficha de assentamentos funcionais, Promoção na carreira. 
Fonte: Arquivo da Diretoria de Pessoal, seção de inativos.

Figura 4 - Ficha de assentamentos funcionais. Arquivo da Diretoria de 
Pessoal, seção de inativos. Período de exercício no Comando-Geral.

Datas de exercício como Comandante do Corpo de Bombeiros
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Histórico 

Em 08 de outubro de 1912, iniciaram-se as atividades 
do recém-criado Corpo de Bombeiros do Paraná, em Curitiba, 
com a leitura da 1ª Ordem do Dia, baixado pelo Comandante da 
Corporação Major Fabriciano do Rego Barros. Sua base legal 
fora prevista na Lei Estadual nº 1.133 de 24 de março de 1912, 
proposta pelo Presidente do Estado do Paraná (Governador) 
Carlos Cavalcanti de Albuquerque e aprovada pelo Congresso 
Legislativo sob a presidência de Manoel Alencar Guimarães. 
Seus componentes eram todos, praças e ofi ciais, oriundos da 
Força Militar do Estado (Polícia Militar do Paraná). 

O primeiro ofi cial nomeado diretamente para a nova 
instalação foi Pedro Scherer Sobrinho, em 17 de outubro de 
1912, aos 22 anos, designado “para exercer o posto de Alferes do 
Corpo de Bombeiros”. Ao ser criado o Corpo de Bombeiros fi cou 
designado como subalterno da Primeira Companhia. De acordo 
com a Lei Estadual nº 1175 de 09 de abril de 2012, o efetivo 
previsto para o Regimento de Segurança Pública do Paraná 
naquele ano era de 40 ofi ciais e 810 praças. 

Em 26 agosto de 1913 foi nomeado para exercer a função 
de Quartel Mestre do Copo de Bombeiro, sendo incluído no 
Estado-Maior. Em 18 de dezembro de 1913 foi nomeado para 
exercer função na segunda Companhia. 

Em 18 de novembro de 1915 passou a concorrer escala de 
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ofi cial junto ao Secretário do Interior, Justiça e Instrução Pública 
– Regimento de Segurança. 

Foi designado como subalterno para a Companhia de 
Pontoneiros em 16 de julho de 1917 a maio de 1920 quando a 
referida Companhia foi extinta. 

Em 12 de novembro de 1918 assumiu a função de 
Tesoureiro do Conselho Econômico e Administrativo do Corpo 
de Bombeiro. Em seguida, no mês de dezembro do mesmo ano, 
assume o Comando do Bombeiro no posto de Capitão, sendo o 6º 
Comandante na história do Bombeiro do Paraná. 

Ao deixar o comando da Companhia de Pontoneiros 
passou a exercer em comissão como delegado nos municípios 
de Irati, Palmeira, Tibagi, Santo Antônio da Platina, Guaratuba 
e Ipiranga, de 1 de maio de 1920 a 1923 no posto de Capitão. 
Na Revolução de 1924 permaneceu na capital paranaense no 
efetivo de proteção ao Estado do Paraná, período em que esteve 
no Comando da Companhia de Bombeiros. Posteriormente ao 
período revolucionário foi promovido ao posto de Major pelos 
relevantes serviços prestados em defesa da lei e da ordem. 

Foi designado para Comandar em Comissão como Major 
o Corpo de Bombeiro, Lei 2.303, de 4 de abril de 1924. 

Em junho de 1925 foi designado como Comandante do 
2º Batalhão de Infantaria, Decreto nº 708 de 30 de junho de 1925. 
Entregou o Comando do Bombeiro em 11 de março de 1928 e, 
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apesar de ter estado a frente desta unidade, consta no Primeiro 
Almanaque de Ofi ciais da PMPR que o referido ofi cial pertencia 
ao quadro de combatentes.

Em 10 de setembro de 1929 foi designado para exercer a 
função de Chefe de Gabinete do Comando-Geral da PM. 

Em janeiro de 1932 foi nomeado para compor o Conselho 
Permanente de Justiça, na função de Presidente. No dia 20 de 
agosto de 1932 foi-lhe concedido o título de efetivação no posto 
de Tenente-Coronel pelo Governador do Estado do Paraná. 

Figura 5 - O 
documento original 

encontra-se de posse 
de Fernando Fontana, 

parente do Cel. 
PM Pedro Scherer 

Sobrinho.
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Em 13 de abril de 1932 foi nomeado para exercer em 
comissão como Prefeito e Delegado no município de Antonina, 
fazendo jus somente ao soldo do posto. Em 12 de janeiro de 1933 
foi nomeado, por meio do Decreto 63 de 13 de janeiro de 1933, 
para exercer em comissão como prefeito de Ponta Grossa. 

Em agosto de 1935, já no exercício do Comando-Geral 
da Polícia Militar do Paraná, no posto de Tenente-Coronel, foi 
elogiado pelo Governador do Estado pela gestão fi nanceira, 
desonerando os cofres públicos. Nesta época o quadro de ofi ciais 
da PMPR não possuía vaga de Coronel, sendo ocupado por ofi ciais 
comissionados de outras forças, motivo pelo qual o Coronel PM 
Pedro Scherer Sobrinho comandou a instituição por muitos anos 
naquele posto. 

Em 11 de janeiro de 1941 foi nomeado, ainda como 
Tenente-Coronel, para exercer em comissão a função de Chefe 
da Casa Militar até 02 de setembro de 1941, deixando a função 
de Comandante-Geral da PMPR, a qual reassumiria em 1946 no 
posto de Coronel da Polícia Militar do Paraná até março de 1947 
quando viria a assumir novamente a função de Chefe da Casa 
Militar até 18 de dezembro de 1948. A Polícia Militar do Paraná 
possuía um efetivo previsto de 61 ofi ciais, 8 aspirantes e 1261 
praças (Lei Estadual nº 14 de 26 de novembro de 1947). Em 10 
de agosto de 1946 foi agraciado com a Cruz de Mérito de Ouro 
pelo Governo Polonês.
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Em fevereiro de 1948 acompanhou o General Presidente 
da República Eurico Gaspar Dutra aos municípios de Jacarezinho 
e Londrina. 

Em dezembro de 1949 foi condecorado com a Medalha 
de Paz pelo Governador do Estado, ano em que exercia a função 
de Chefe de Polícia do Estado do Paraná (função que viria a se 
tornar Secretário de Segurança Pública do Paraná em 1962), 
período em que construiu mais de 30 delegacias e interiorizou 
o Instituto de Identifi cação (subordinado direto ao Governador), 
vindo posteriormente a exercer a função de Chefe da Casa Civil. 
Desmembrada da Justiça Estadual a Chefatura da Polícia era uma 
pasta direta do Governador do Estado.

As Revoluções de 1930 e 1932 

Na Revolução de 1930 esteve a frente das tropas no 

Figura 6 - Documento original 
encontra-se de posse de 

Fernando Fontana, parente 
do Cel. PM Pedro Scherer 

Sobrinho, o primeiro ofi cial 
da Polícia Militar do Paraná 
a ser promovido ao posto de 

Coronel PM.
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Estado de Santa Catarina, servindo junto ao Governo Provisório 
para fazer frente aos revoltosos, já no posto de Tenente -Coronel. 
De acordo com o Decreto Estadual nº 1604 de 13 de setembro de 
1929 a Polícia Militar do Paraná tinha um efetivo previsto de 76 
ofi ciais e 1242 praças. 

Apresentou-se pronto para o serviço no dia 13 de julho 
de 1932, vindo recolhido de Antonina, onde exercia os cargos 
de prefeito e delegado de polícia e no dia seguinte assumiu 
o Comando do 1º Batalhão de Infantaria, deslocando para as 
fronteiras com o Estado de São Paulo, para operar em serviço de 
Guerra. O 1º Batalhão de Infantaria contava com 18 ofi ciais, 537 
praças e 15 solípedes. 

Passaram por Cerro Lindo, Ouro Fino, Epitácio Pessoa e 
Pinhalzinho, onde em contato com o inimigo no dia 21, próximo 
ao Rio da Capela da Ribeira, houve confronto. Todo desloca-
mento foi realizado em marcha a pé, parando a cada cidade em 
bivaques ou acantonamentos. 

Em 1 de agosto de 1932 seguiram para Apiaí com 
destino a “Dois Pinheiros”, quando confrontaram com o inimigo 
novamente, sendo ferido em combate no dia 2. Nesta oportu-
nidade entregou o Comando do 1º Batalhão de Infantaria ao 
Maj. Dagoberto Dulcídio Pereira. Ficou afastado por dez dias 
e retornou para o Comando da Unidade. Ao retornar, no dia 11 
de agosto deslocaram para Capão Bonito e depois para “Ponte 
Damião Ferreira” (Rio das Almas), entrando em confronto com o 
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inimigo mais uma vez. Após, até o dia 30, passaram pela Fazenda 
“Capuava”, Serraria dos Americanos e Rio Paranapanema. 

Após 4 meses havia encerrado suas atividades de 
campanha e diversos enfrentamentos e confrontos com o inimigo 
na conhecida “Revolução de 30”.

Elogios e feitos 

Em 04 de junho de 1914 foi elogiado pelo Comandante 
do Corpo de Bombeiro “pelo modo como trabalhou na impetuosa 
inundação que em proporções assustadoras invadiu as principais 
vias públicas de Curitiba, arriscando sua vida para salvar famílias 
que se debatiam presas de horror.” 

Figura 7 - Da esquerda para direita, dois ofi ciais do 1º Batalhão de Infantaria e na 
ponta o Ten.-Cel. Pedro Scherer Sobrinho. Filho, 2004, p. 37. 
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Participou de grandes incêndios em 1916 na Fábrica de 
Fósforos Pinheiro, em 1921 no Teatro Central, em 1922 na “A 
Colonial” e na Farmácia Polonesa e em março de 1925 em um 
prédio na Av. XV de Novembro. 

Consta em sua fi cha funcional que o Governador do 
Estado agradece a ofi cialidade da Polícia Militar por terem, espon-

Figura 8 - Revolução de 1932 – Grupo de Ofi ciais que participaram da Revolução. 
1 -Ten.-Cel. Pedro Scherer Sobrinho (ao centro, na fi leira de baixo), Ten. – Cel. 
Dagoberto Dulcídio Pereira, Cap. Arthur Borges Maciel, Maj. Alfredo Ferreira da 
Costa, Maj. João de Mattos Guedes, Cap. Melquiades Silveira do Valle, Cap. Manoel 
Miguel Ribeiro, Arthur R. Lemos (sem indicação do posto), 1º Ten. Palmiro Gomes 
de Oliveira, 1º Ten. Carlos Bardelli, 1º Ten. Aristides Rodrigues da Silva, 2º Ten. 
João Alencar Guimarães Filho, 2º Ten. PM Dent. Emanuel Vicente da Rocha, 2º 
Ten. Alfaiate Cortador Domingos Castelhano, Eraimo F. Mendes (sem indicação do 
posto), 2º Ten. Epitácio Brandão Machado. Ano de 1932. 
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taneamente, concedido o desconto de 2 dias do salário durante 1 
ano para o pagamento de dívida externa do Estado. 

Na década de 60, sob o Comando do Coronel Antônio 
Michaliszyn, uma comissão de ofi ciais superiores reunira-se 
para escolher o Patrono da Polícia Militar do Paraná. Ao longo 
das etapas restaram cinco nomes para escolha, dentre os quais 
fi gurava o do Coronel Pedro Scherer Sobrinho35, demonstrando 
sua relevância para a história do Estado do Paraná e principal-
mente para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro do Paraná.
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 Miliciano valente, arrojado ao extremo, mesclava a 
sua bravura e o seu espírito de sacrifício com bondade e uma 
camaradagem dignas de nossa saudade. Vítima, muitas vezes, das 
agruras da vida e dos brinquedos caprichosos e inoportunos do 
destino, que lhe foi bem cruciantes, amargos e, por que não dizer 
desditoso, o Ten. Miranda, jamais se queixou da existência, 

Cadeira - 17 

Acadêmico: Subtenente Izaquiel Leal Miranda36

Patrono: 1º Ten. PM Floriano Napoleão Brasil Miranda

36 Militar Estadual Inativo (Subten. PM RR). Bacharel em Pedagogia. Pós-graduado em História e 
Geografi a. Membro Efetivo e Fundador da Academia de Letras dos Militares Estaduais do Paraná – 
ALMEPAR. Membro Efetivo do Instituto Histórico e Geográfi co do Paraná. Autor do livro “História dos 
Comandos e das Operações Especiais”, 2018 e do livro “Biografi a do Capitão PM João Alves da Rosa 
Filho”, 2018. 
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admitindo sempre e sempre que apesar dos pesares, a vida tinha 
as suas compensações. 

Desde que assentou praças, ingressando nas valorosas 
fi leiras da gloriosa Polícia Militar do Estado do Paraná até o 
inesquecível dia do seu desaparecimento, manteve sua camara-
dagem e sempre que possível nas rodas de amigos e em conversa 
gostava de um bico de prosa, (uma boa conversa). 

Foi muitas vezes incumbido de missões policiais no 
interior do Estado assumindo diversas comissões pelos mais 
diversos recantos do nosso Estado, acostumou-se o nosso 
Ten. Miranda à vida rústica e rude do nosso homem do mato, 
integrando-se assustadoramente aos seus costumes e hábitos, 
sendo notável a infl uência que esta circunstância exerceu no seu 
vocabulário, pois facílimo lhe era imitar os nossos caboclos, com 
os quais adquiriu ditadinhos e máximas do sertão que eram por 
ele empregadas nas ocasiões que lhe pareciam e, de fato o eram, 
oportunas. 

Era um valente e não dava muito atenção para histórias de 
fantasma e os medos que os caboclos tinham em causos contados, 
ele dizia, 

“não tenho medo de bulha de cêsto e nem 
tampouco acredito nessa história de chifre em 
cabeça de cavalo!, e muito menos de mula sem 
cabeça”. 
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Esta expressão encerrava uma grande fi losofi a e, nós 
outros, compreendíamos perfeitamente que, com aquilo, o 
Ten. Miranda nos fazia ver que não devíamos nos amedrontar 
com os comentários falatórios assustadores que normalmente 
antecedem a uma determinada missão Policial Militar, bem como 
não devíamos dar crédito a tudo o que ouvíamos e sim, acreditar 
somente no que víamos. Em resumo: “Ver para crer”. 

A essência, o extrato daquela sua máxima preferida, tem 
sido para nos também, um lema do qual jamais nos separaremos. 

Não damos ouvidos a comentários e as questiúnculas 
estéreis. 

Quando, no agitar continuo e confuso dos nossos dias, 
quisermos tirar conclusões e julgarmos os fatos, vamos direta-
mente a eles, estudamos, e sentimos seu contato, desvendando 
os mistérios e os meios termos, descortinando, assim toda a 
verdade, para que a justiça, a ordem e o direito, trindade pela qual 
tantos policiais militares derramaram o seu precioso sangue, seja 
mantida e seja aplicada com base nos mais elementares e indis-
pensáveis regras de liberdade humana. 

Nos últimos tempos de sua existência, alimentou o       
Ten. Miranda, o maior sonho de toda a sua vida: a publicação de 
um livro, seus relatos que o mesmo esboçou em plena campanha 
de 1924, como combatente que foi do 1º Batalhão de Infantaria da 
nossa gloriosa Polícia Militar do Paraná. 
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Tomando apontamento, corrigindo dados, rascunhando 
detalhes de determinados circunstancias, exposto a fuzilaria 
adversa, fustigada pelo matraquear roquenho e medonho das 
metralhadoras, enlameado dos pés a cabeça, sob chuva e frio 
inclemente, compungido com o sofrimento dos seus irmãos de 
armas, companheiros valorosos e amigos naquela luta fratricida 
e com o coração dilacerado e aos pulos dentro do peito a cada 
instante em que tombava um policial Militar ao seu lado, trespas-
sado pelos projetis que, no dizer dele mesmo, “não levava 
endereço” conseguiu o nosso herói, mercê de sua dedicação, os 
dados necessários para o seu sonhado livro documentário. 

Apesar dos seus esforços posteriores, nada conseguiu, 
fi cando o seu tão almejado livro sujeito ao olvido, ao abandono, 
pois os manuscritos fi caram “dormindo” na sua estante particular, 
por vários anos, não teve o privilegio de ver seu sonho realizado, 
coube a sua família anos mais tarde, realizar o seu imenso sonho 
de ver as suas anotações tomar forma e virar em livro, que teve o 
sugestivo nome a “REVOLTA”, lançado em 1946, duas décadas 
depois de ser escrita. 

Que nosso Deus nos proteja, e nos de forças e capaci-
dades aos nossos homens públicos e aos nossos políticos, 
orientando que jamais seja derramado sangue de brasileiro 
contra brasileiros, como aconteceu em 1924 e posteriormente, 
era o desejo do Ten. Miranda, deste autor dessas anotações e os 
almejos sinceros que animam neste instante em que a vaidade, e 
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o egoísmo e a corrupção ameaçam, os nossos homens públicos 
e as nossas instituições. 

Fontes de pesquisa
Pasta funcional do Ten. Miranda – PMPR 

Pasta Funcional do Cel. PM Rubens Mendes de Morais – PMPR 

Livro a Revolta: Miranda, Floriano Napoleão do Brasil, 1954. 

<http://www.ambientelegal.com.br> (A guerra dos Esquecidos, Revolução de 1924).
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Nascido em Curitiba no Estado do Paraná no dia 16 de 
abril do ano de 1908, até onde se sabe, em sua própria residência38, 

37 Militar Estadual da Ativa (Cabo do Corpo de Bombeiros do Paraná) Graduado em História pela 
Universidade Tuiuti do Paraná (Bacharel e Licenciatura). Pós-graduado pela Universidade dos Estudos 
de Pádua, Itália “Università degli Studio di Padova” (Master II livello in Conservazzione dell Patrimonio 
Storici Industriali) Mestrado em Conservação do Patrimônio Histórico Industrial. Autor do Livro 
“História dos Guarda-vidas no Litoral Paranaense Décadas. 50/60” editora AVM-2006; Coautor do livro 
“Manual Técnico de Salvamento Aquático”, Capítulo 1, parte Histórica; Autor do Projeto e da Pesquisa 
Histórica do “Memorial do Guarda-vidas do Paraná”, localizado na cidade de Guaratuba-PR. Jan/2012, 
1º Memorial dedicado ao serviço de Guarda-vidas do Brasil; Autor da “Oração dos Guarda-vidas do 
Paraná”; Coautor da “Escultura do Centenário do Corpo de Bombeiros do Paraná”, duas Esculturas em 
Bronze colocada na Praça Rui Barbosa, Curitiba-PR. Out/2012, 1º monumento de bombeiro colocado 
em uma praça pública do Brasil.
38 http://hmve.blogspot.com/ site de responsabilidade do senhor Domingos van Erven, visitado em 
21/04/2019 às 15horas e 53 minutos.

Cadeira - 18

Acadêmico: Cabo Marlon Ricardo de Assis Bastos37

Patrono: 2º Ten. BM Herbert Munhoz Van Erven
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algo muito comum naquela época. Sua casa fi cava localizada na 
Rua Paula Gomes nº 19, próximo ao bairro São Francisco logo 
após a Rua Mateus Leme. Foi batizado após oito meses, na cidade 
do Rio de Janeiro-RJ, onde residia a família de seu pai Sílvio, 
fi lho de Jacob van Erven e de Maria Barcelos van Erven. 

O batismo ocorreu na igreja do Sagrado Coração de Jesus 
no bairro da Glória, sendo padrinhos a avó paterna e o tio Octávio 
van Erven. 

Podemos dizer que o senhor Herbert, enquanto solteiro, 
viveu grande parte de sua vida com seus pais, o senhor Sílvio van 
Erven39 e a senhora Arabela van Erven, ela fi lha de Florêncio José 
Munhoz (funcionário do Ministério da Fazenda) e de D. Julieta 
Soares Gomes Munhoz, de tradicionais famílias locais.

Só saiu de casa para se aperfeiçoar nos estudos e após 
constituir uma família, em 194840. 

Por volta do ano de 1916, Herbert é transferido para 
a cidade de São Paulo capital, e passa a residir com seus tios 
Octávio van Erven e Helena van Erven, devido ao seu pai o 
senhor Sílvio desempenhar, em comissão, o cargo de delegado 

39 Sílvio van Erven era então Sargento do Regimento de Segurança do Estado, onde fora admitido em 
maio de 1907, após deixar o Exército, com essa mesma patente. Teve uma vida pública dinâmica e que 
após diversos acontecimentos já relatados nesta obra em sua biografi a, em 18 de novembro de 1930, pelo 
decreto n.481, Sílvio van Erven já Major, é nomeado Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do 
Paraná. Foi também chefe da Casa Militar e Chefe de Polícia do Paraná no governo Manoel Ribas. Obteve 
a patente de coronel ao ser aposentado em 1936.
40 http://silviovanerven.blogspot.com/ site visitado em 21/04/2019 às 16 horas e 29 minutos, site de 
responsabilidade do senhor Domingos van Erven, onde o leitor poderá aprofundar seus conhecimentos e 
ter acesso direto ao familiar mais próximo da família van Erven, além de conhecer outras publicações do 
senhor Domingos.

miolo livro ALMEPAR - - - optagraf.indd   225 24/07/2019   10:45:40



226

de polícia no interior do Paraná, onde as condições eram muito 
precárias naquela época41. 

Em meados do ano de 1919, Herbert ingressa no Ginásio 
Diocesano, na cidade de Curitiba. No ano seguinte, Herbert, com 
12 anos, passa a frequentar a Escola Aprendizes de Marinheiro 
em Paranaguá, onde a disciplina era muito rigorosa. Relatos42 
mencionam que ele abandonou a Escola de Aprendizes de 
Marinheiros e retornou a pé, juntamente com outros colegas, 
passando por dentro da Serra do Mar, período que ainda era muito 
comum existirem animais ferozes, cobras peçonhentas, e uma 
mata atlântica que até hoje, se apresenta muito fechada e perigosa. 

Reside com sua família em várias cidades do interior, 
no ano de 1922 estão vivendo em Ribeirão Claro-PR. Já no 
ano seguinte, sua família insiste em sua qualifi cação e transfere 
Herbert Munhoz para o Estado do Rio de Janeiro, e o matricula 
no Colégio Salesiano “Santa Rosa43”, da cidade de Niterói, sendo 
logo após, transferido para o “Aldrige College44”, de Botafogo, 

41 Ler biografi a nesta obra sobre Sílvio van Erven. 
42 Relatos dos depoimentos da memória de Herbert van Erven, que estão sob os cuidados do senhor 
Domingos van Erven.
43 Em 14 de julho de 1883 os Salesianos de Dom Bosco, sete sacerdotes oriundos da Itália, se estabeleceram 
em Niterói, cidade em que até hoje funciona a primeira escola salesiana do Brasil, cujos seus pilares eram 
a razão, religião e a bondade.
44 Colégio Aldrige College, no início de seu funcionamento em 1908 fi cava localizado numa chácara, 
era um colégio de educação de modelo Inglês, com base na origem de seu fundador, devido a acidente 
fatal com as barcas que faziam a travessia da Baia de Guanabara, o fundador Alfred Aldridge, decide se 
transferir de São Gonçalo para Botafogo no Rio de Janeiro em 1917. A mudança para o Rio trouxe novos 
ares e a direção resolveu aceitar também meninas em suas acomodações, passando então as turmas a 
serem mistas, conservando suas características de uma escola que se impunha pela retidão, disciplina 
e moralidade. O Aldridge funcionou neste endereço ate 1927, esta área hoje é da Fundação Getúlio 
Vargas, vendida em 1945, quando o Aldridge College deixou de existir devido a Nacionalização do ensino 
promovido por Getúlio Vargas. 
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já na capital carioca, decisão de seus pais, devido às condições 
poucas satisfatórias de estudo nas cidades do interior do Paraná 
na época, e também pela agitação política de então. 

Em 1924 irrompeu a Revolução Paulista, que teve a 
participação de seu pai, Sílvio van Erven, ao lado das forças 
legalistas45. Posteriormente, já no Paraná, inicia sua longa partici-
pação na vida jornalística e literária de Curitiba. 

Sua estreia nas letras foi no diário em que, aos 17 anos, 
era repórter policial: a “Gazeta do Povo”. Quem publicou seu 
trabalho na época foi o senhor Alceu Chichorro46, que dirigia 
o Caderno Literário desse matutino. Além de tal participação, 
Herbert colaborou profi ssionalmente, durante muitos anos, com 
seu pai Sílvio van Erven, como redator das publicações mantidas 
por este, especialmente o “Anuário Sul do Brasil” e a revista 
“Expansão Econômica”, às quais, Sílvio se dedicaria integral-
mente após sua aposentadoria. 

Ao completar 18 anos em 1925, Herbert Munhoz van 
Erven se torna praça no 5º Regimento de Cavalaria Divisio-
nária, em Guarapuava, passando no ano seguinte a ser incluso 
no 2º Batalhão do 13º Regimento de Infantaria como voluntário, 

45 Ler biografi a nesta obra de Sílvio van Erven.
46 Chargista curitibano Alceu Chichorro (1896-1977). As charges de Chichorro foram um dos principais 
produtos jornalísticos de humor durante um longo período. Criador dos personagens Chico Fumaça, Dona 
Marcolina e Totó, Chichorro estudou desenho com Alfredo Andersen e ingressou no universo jornalístico 
em 1913. Colaborou na redação do jornal “A Tribuna” como repórter fotográfi co. Nesse mesmo periódico 
passou a publicar sonetos e contos, além de iniciar a veiculação das suas charges, já adotando o pseudônimo 
Eloy. Após o desaparecimento do jornal “A Tribuna”, em 1917, Alceu Chichorro ingressou na redação do 
“Diário da Tarde”, “Gazeta do Povo” e de “O Dia”. Neste último, se tornou um dos colaboradores mais 
antigos e duradouros, tendo exercido a função de chargista, cronista, ilustrador e repórter.
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na cidade de Ponta Grossa  PR. Dada cumprida sua missão para 
com o Exército Brasileiro, agora na unidade do 15º Batalhão de 
Caçadores, passa a ser reservista de 1ª categoria no ano de 1927. 

Seguindo os passos da família van Erven, e dando conti-
nuidade, de certa forma, à carreira militar, Herbert decide em 
1928 fazer parte das fi leiras do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Paraná, onde é designado ao Serviço de Segurança contra 
Incêndio e Técnicas de Salvamento. Neste setor, Herbert dedica-se, 
informado por revistas estrangeiras, à elaboração de um plano de 
estudos para um possível Curso Superior de Bombeiros. 

Foi responsável também pela criação do 1º jornal de 
bombeiros do Brasil, onde era o principal responsável por quase 
toda a sua criação, redigia, escolhia as matérias, etc. Posterior-
mente acabou entregando a direção do jornal ao Tenente João 
Crisóstomo de Almeida. Mais tarde foi criado um novo jornal do 
corpo de bombeiros conhecido como “O Incêndio”, denominado 
posteriormente de “Labareda”. 

No ano de 1929, Herbert volta a interessar-se e a dedicar-se 
as publicações de seu pai, investe em novas pesquisas chegando 
neste mesmo ano a publicação do seu primeiro livro “Datas do 
Paraná”, relativas aos fatos mais importantes da história paranaense. 

Dessa publicação, a “Gazeta do Povo47”, em sua edição 
diária, extrairia mais tarde informações para lembrar os fatos da 

47 A Gazeta do Povo é um jornal sediado em Curitiba, no estado do Paraná. O periódico circula 
semanalmente no formato impresso, mantendo suas notícias diárias no formato digital. 
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nossa história ocorridos naquele dia. O mesmo ocorreria com a 
“Rádio Clube Paranaense48”. 

Colaborava neste período com todos os jornais da cidade 
de Curitiba, e em especial “O DIA49” do qual foi mais tarde 
um dos redatores da secção “O Dia Suburbano”, dirigido pelo 
jornalista Caio Machado. 

No ano 1930 recebe a incumbência de 2º Tenente durante 
a Revolução de 30. 

No ano subsequente, elabora um Plano de Estudos para 
um Curso Superior de Bombeiros, no qual já havia dado início 
em 1928. O plano de estudos é apresentado pelo Comandante 
do Corpo de Bombeiros ao interventor federal interino50, senhor 
João David Perneta, para fi ns de aprovação. 

Em 1932, ano da Revolução Constitucionalista, quando 
os paulistas se insurgem contra Getúlio Vargas, Herbert Munhoz 
segue para a frente litoral (Guaraqueçaba), tomando parte no 
combate do rio do Cedro. 

48 Inaugurada no dia 27 de junho de 1924, e transmitida de forma experimental às 11horas. Rádio Clube 
Paranaense funciona na Rua Rockefeller nº 1311 e mantém um museu aberto ao público. 
49 O jornal “O Dia” situava-se na praça Carlos Gomes, num grande sobrado. No térreo desse sobrado, 
funcionava a ofi cina do jornal e a redação, nesta época os redatores ouviam as notícias pelo rádio, escreviam 
a mão, porque na década de 20, as máquinas de escrever não eram comuns nas redações curitibanas, e as 
notícias a serem publicadas, normalmente eram entregues de última hora.
50 Interventor Federal é a denominação dada ao governador do Estado nomeado pelo Chefe do Governo 
Federal no período revolucionário pós 1930.
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Obras

• “Catecismo do Policial Paranaense” (impresso na 
ofi cina de “A República”) 

• “Catecismo Econômico” (Iniciação Econômica) 
• “Lisímaco”. Semeador de idéias, descortinador de 

riquezas. (Biografi a do prof. Lisímaco Ferreira da 
Costa) 

• “Júlia Wanderley”. Uma vida que igualou o seu 
destino. 

• “Rossio” (A fantasia e a realidade em torno de uma 
imagem miraculosa). 

• “Contribuição ao Histórico do Hospital de Nossa 
Senhora da Luz” 

• “Frenópolis” (contos em revista “Expressão Política”, 
ilustrados por Loio Pérsio). 

• “Idéias Trabalhistas” (esboço de teoria do estado). 
• Parte geral de uma História da Literatura Paranaense 

publicada in “Anuário Sul do Brasil” daquele ano, 
edição comemorativa do centenário do Paraná. 

• “Bombeiros do Paraná” (Histórico do Corpo de 
Bombeiros do Paraná) 

• “Paraná Sobrevoado” (Histórico da aviação no 
Paraná. Separada da revista “Expressão Política”, 
dois cadernos). 

• “A Emoção e o Ritmo na Arte e no Estilo de Jaime 
Balão Júnior” *

• “A Poesia Essencialista de Carmen Carneiro”. 
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Herbert Munhoz van Erven viveu 
até o ano 1985, prestou muitos 
serviços à sua coletividade, compar-
tilhando do “paranismo51” idealizado 
pelo jornalista historiador Romário 
Martins, de quem foi amigo, além de 
outras fi guras de relevo de nossa vida 
cultural. 

Foi também noivo, durante um breve período, de Helena 
Kolody, grande poeta consagrada no Paraná e no Brasil. Não 
chegaram a casar, mas mantiveram a amizade. Herbert decidiu 
se casar com a senhora D. Hilda Rosa de Souza, vindo a ter três 
fi lhos. Suas obras, durante todo o seu trajeto de vida, foram de 
muita utilidade em vários setores da sociedade, a exemplo do que 
fez para o histórico do Corpo de Bombeiros do Paraná, livro que é 
fonte de referência obrigatória para quem se interessa pelo tema. 
Abrange a história de nossa corporação das origens até 1954, ano 
em que foi editado. 

51 Movimento Paranista tem como papel central a construção de uma identidade regional para o Estado 
do Paraná. Movimento contou com participação de intelectuais, artistas e literatos que cultuaram e 
divulgaram a história e as tradições da terra paranaense. Foi um movimento que não teve a consistência de 
um manifesto, de uma escola ou de uma estruturação teórica ou acadêmica. 
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