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Não implantação, bem como valor retroativo, referente à evolução de 

carreira por tempo de serviço – “quinquênios” (5% a cada 5 anos, e, a 

partir dos 25 anos, de 2 em 2 anos);

Valores não implantados e/ou atrasados de promoções;

Verbas não pagas decorrentes da atividade de docência nos cursos da 

Corporação (horas-aula);

Verbas devidas por transferência de sede, com mudança de residência 

(indenização de remoção).

COM A 
PALAVRA NOTAS

Muito trabalho, muitas mudanças nos primeiros 
quatro meses de nossa gestão,  empenhados em 
modernizar, inovar, dinamizar, atender e amparar 
nosso quadro associativo com respeito, qualidade 
e excelência. Para eliminar o distanciamento entre 
a AVM e seus associados, intensificamos a nossa 
presença nas Unidades, ouvindo reivindicações, 
sugestões e críticas. Dinamizamos a comunicação e 
modernizamos processos. 

Já não há diferença de tratamento entre associados 
da Capital e do Interior, entre Oficiais e Praças. Não 
mais!  

Alteramos a forma como a Associação organizava 
os períodos de temporada nas Colônias para 
melhor atender a todos, aumentando-se as 
vagas disponíveis, readequando-se a maneira de 
pagamento. Obras e reformas estão sendo realizadas 
e muitas novidades serão vistas no veraneio.
 
Buscamos sinergia, harmonia e união da AVM com 
as outras Associações e Entidades de Classe, que 
representam os policiais e bombeiros militares, 
para melhor defender os interesses de todos. No 
caso das alterações na previdência, temos vencido 
a sanha governista de tolher direitos e benefícios já 
assegurados.

Para buscar o reconhecimento da implantação 
e do pagamento dos direitos dos associados, 
desrespeitados e preteridos pelo Governo do Estado, 
readequamos o Departamento de Assistência 
Jurídica (leia ao lado).

Inovação com responsabilidade, lisura e 
transparência são os fundamentos de nossa 
gestão. E ratificamos que a AVM é uma parceira de 
primeira hora da nossa PMPR, sempre que isso for 
necessário.

AVM AMPLIA ATENDIMENTO 
JURÍDICO PARA ASSOCIADOS
O Departamento Jurídico (DAJ) da AVM ampliou a área de atendi-
mento aos associados. O DAJ, que até então prestava atendimento 
aos associados em processos criminais, decorrentes de objeto de 
serviço e cumprimento do dever, e em assuntos de direito de família, 
agora também prestará assistência jurídica na busca de implantação 
e pagamento de atrasados de promoções e de progressões, inde-
nização de remoção e parcela transitória pelo exercício de ensino 
(horas-aula). “Pretendemos possibilitar a busca desses direitos pela 
via judicial, sem custo qualquer ao associado”, afirma o Presidente 
da AVM, Coronel Washington Alves da Rosa.

Os direitos atualmente não atendidos decorrem do não cumprimento 
da Lei Estadual n.º 17.169/2012 (Lei do Subsídio PM), e são os 
seguintes:

Coronel RR 
Washington Alves da Rosa 
Presidente da AVM

EXPEDIENTE:  Presidente: Cel. PM RR Washington Alves da Rosa - Vice-Presidente: Cel. BM 
RR Almir Porcides Júnior - Secretário: Ten. Cel. BM Carlos Alberto Mascarenhas Machado - Vice-
-Secretário: Maj. PM RR Antônio Douglas Villatore - Tesoureiro: Major BM RR Moroni Cordeiro 
- Vice-Tesoureiro: Cap. BM RR Adenildo Redondo - Diretor Departamento de Colônia de 
Férias: Cel. BM RR Jorge Luiz Thais Martins - Diretor Departamento de Auxílio Funeral: Cap. PM 
RR Haroldo Teixeira de Lima -  Diretor Departamento de Ação Social: Ten. Cel. PM RR Sérgio Renor 
Vendrametto - Diretor Departamento de Eventos e Relações Públicas: Cel PM RR José Paulo 
Betes - Diretor Departamento de Administração: Ten.Cel. Sérgio Luiz Ferreira dos Santos - Diretor 
Departamento de Patrimônio: Cap. PM RR Vitorino Fávero - Diretor Departamento Jurídico: 
Maj PM Wellenton Joserli Selmer - Diretora Departamento de Confecções - Fábrica: Ten. Cel. PM 
RR Rita Aparecida de Oliveira - Diretora Departamento Social de Vendas - Loja: Adriane Zimmer 
Monteiro - Diretor Departamento de Execução de Projetos: Cel. PM RR Altair Mariot - Diretor do 
Hotel de Trânsito de Foz do Iguaçu: Cel. BM RR Almir Porcides Júnior - Diretor Departamento de 
Informática (TI): Antônio Carlos Mingorance - Diretor Departamento Cultural / Livros: Cel. PM 
RR Iranil dos Santos - Diretor Departamento de Esporte e Lazer: Maj. Júlio Cesar Pucci dos Santos
 
Redação: Talk Assessoria de Comunicação Ltda. - Marisa Valério (DRT 5287) / Aline Cambuy (DRT 
5746) - www.talkcomunicacao.com.br  - Projeto Gráfico e Diagramação: Celso Arimatéia - Fotografias: 
Silvio Aurichio e Arquivo AVM - Tiragem: 19.000 exemplares - Impressão: Gráfica Infante
 
Associação da Vila Militar
Rua Santo Antônio, 100 - Rebouças - CEP 80.230-120 - Curitiba - PR - Telefone: (41) 3075-8200
avmpmpr.combr

Para compreender a extensão de seus direitos, visando à proposição 
de eventual demanda judicial, procure a P/1, B/1 ou seção equi-
valente de sua Unidade e solicite informações sobre seu histórico 
funcional.

Outras informações poderão ser obtidas das 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira na sede da AVM, pelos telefones (41) 3075-8254 e (41) 
3075-8253, pelo e-mail juridico@avmpmpr.org.br, ou ainda com 
os advogados contratados para o interior do Estado.
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Subtenente Bindi apresenta 
o livro que todo PM deve ler
O Subtenente Édison Bindi entregou um exem-
plar de seu livro “Reminiscências – O livro que 
todo Policial Militar precisa ler” à diretoria da 
AVM. A obra, que foi editada pela AVM, relata 
fatos que ocorreram de 1956 a 1983, época em 
que o Subtenente Bindi foi transferido para a 
reserva remunerada.

Édison Bindi teve uma carreira dinâmica, ser-
vindo em várias unidades da Polícia Militar, 
tanto em Curitiba quanto no interior. Durante 
muito tempo, trabalhou como instrutor e mo-
nitor de tiro na Academia Policial Militar do 
Guatupê (APMG) e no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Também participou de muitos campeonatos 
de provas de tiro.

LIVROS

Você sabia? A AVM dá uma força para quem quer se comunicar em outro idioma, 

fortalecer o currículo e conhecer novas culturas. Tiveram início em agosto 

os cursos de conversação em inglês para associados e dependentes.

O professor é o Capitão Claudinor Agibert, bacharel em Direito pela 

Universidade Tuiuti do Paraná (2009), pós-graduado em Administração 

Pública (2010) e Direito Administrativo Disciplinar (2012). 

O Capitão Agibert tem vasta experiência nacional e internacional e é 

atualmente o Secretário da Divisão Internacional de Polícia da Asso-

ciação Internacional de Chefes de Polícia, com sede em Alexandria, 

Virginia, Estados Unidos. 

L IVRO 
RESGATE 
VERTICAL 
A segunda edição do livro Resgate 
Vertical acaba de ser lançada com o 
apoio da AVM. A obra foi escrita pelo 
Capitão Eduardo José Slomp Aguiar 
e fala sobre o uso correto de equipa-
mentos do Corpo de Bombeiros. “O 
patrocínio da AVM foi essencial para 
que eu realizasse o sonho de lançar 
a segunda edição. Estou muito feliz”, 
afirmou o Capitão Eduardo.

Subtenente Bindi entrega seu 
livro ao Coronel Washington

O lançamento ocorreu no dia 12 de 
agosto, no hall de entrada da Biblioteca 
Pública do Paraná, com a presença de 
dezenas de militares e civis que usam 
técnicas de escalada.

Durante o lançamento, o Capitão Edu-
ardo fez uma demonstração da técnica 
tirolesa de resgate, no prédio da Biblio-
teca. Isso chamou a atenção de muitas 
pessoas que passavam pela rua.

Demonstração do uso de equipamentos no prédio da Biblioteca Pública do Paraná

Capitão Eduardo, autor de Resgate Vertical
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ESPORTE

ATLETAS GARANTEM BOAS COLOCAÇÕES 
EM CAMPEONATOS ESPORTIVOS 
Os atletas patrocinados pela AVM 
vêm garantindo boas colocações em 
campeonatos esportivos. A Soldado 
Daniela Alzira da Silva Arouca, 
atleta de Jiu Jitsu, é uma das mais pre-
miadas, com cinco primeiros lugares, 
um segundo e um terceiro nas últimas 
competições. Ela é líder no ranking 
mundial da Federação Internacional 
de Jiu Jitsu. O próximo desafio é o 
Campeonato Mundial, que será em Las 
Vegas. “O apoio da AVM é fundamental 
para que eu consiga competir, princi-
palmente nas disputas que ocorrem 
fora do Brasil. Esse patrocínio mostra 
o quanto a Associação se importa com 
seus associados”, afirma a atleta.

O atleta de Cross Triathlon, Tenente 
Felipe José Moletta, garantiu o 
primeiro lugar geral na disputa XTerra 

– Costa Verde, após nadar 750 metros, 
percorrer 18 quilômetros de bicicleta 
e 5 quilômetros a pé. O Major Saulo 
de Tarso Sanson Silva, também 
atleta de Triathlon, garantiu o 10.° lugar 
geral no Campeonato Paranaense de 
Triathlon e foi campeão da categoria 
45 a 49 anos.

A Soldado Simone Torres, atleta 
de Mountain Bike, garantiu o quinto 
lugar no campeonato Marcio Mai. O 
Soldado Marco Aurélio Piazza 
conquistou o 2.° lugar geral no Circuito 
Kailash Trail Run (KTR). Competindo 
no Desafio Off Road de Trail Runnig, 
o Soldado Victor Hugo Sobreira 
de Faria garantiu o 6.° lugar geral e 
o 1.° na categoria 25/34 anos. O atleta 
correu 10 quilômetros em 51 minutos 
e 26 segundos. A Soldado Arouca exibe suas medalhas

SITE

O SITE BOMBOU
Você sabia?

Site da AVM bate sucessivos recordes de acesso. Em agosto, 

cerca de 18 mil pessoas visitaram o site.

No mês de julho, o site teve 20.918 visitantes únicos e 175.019 

páginas vistas, o que mostra um aumento de quase 200% no 

comparativo com maio de 2016, mês em que teve 6.866 acessos. 

O site, assim como a página da AVM no Facebook e o perfil no 

Twitter, é um instrumento importante para prestação de serviço.

Os dados mostram que julho superou até mesmo junho, que 

teve 12.666 acessos, e que já era recorde no número de acessos.

Historicamente, janeiro é o mês de maior acesso ao endereço 

da AVM por que boa parte dos associados está de férias e busca 

informações para viajar com a família para as colônias de férias. 

Neste ano, janeiro teve 11.237 visitas. 

www.avmpmpr.com.br

www.facebook.com/AVMPMPR

@AVM_PMPR
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Lotação 
esgotada

Holambra (São Paulo)
15 a 18 de setembro

Gramado (Rio Grande do Sul)
22 a 27 de novembro

Bonito (Mato Grosso do Sul)
29 de novembro a 3 de dezembro

TURISMO

Serviço
O Hotel da AVM dispõe de completa infraestrutura. São 68 apartamentos, entre single, duplo ou triplo, 
todos com ar condicionado, telefone, som ambiente, frigobar, TV a cabo, internet, portão eletrônico 
e câmeras de segurança, além de uma equipe de funcionários treinada para proporcionar conforto e 
comodidade aos associados e convidados. O valor da diária varia entre R$ 64 e R$ 176. 
O hotel está aberto a todos os associados, conveniados e civis.

O endereço é Avenida General Meira, número 2250 – Parque Ouro Verde. 
Contato pelo telefone (45) 3527-4477 e email hotelavm@gmail.com

VIAJAR É COM A AVM

REVEILLON 2016-2017
Não dá para perder! O Hotel da AVM 
em Foz está preparando uma grande 
programação para a virada do ano.

Vai ter ceia especial de Ano-Novo, 
com decoração temática e baile com 
música ao vivo. 

À meia-noite, show de fogos de arti-
fício! Aguarde informações sobre as 
reservas. Acompanhe pelo site e pelo 
Facebook.

Investimento modernizou o Hotel da AVM em Foz e a ocupação nas férias de 

julho chegou a 100%. 

A partir de novembro, o Departamento de 
Eventos e Turismo da Associação da Vila 
Militar (AVM) organizará viagens de curta 

duração, com o objetivo de atender os 
associados que não podem se deslocar 
e ausentar por um grande período de 
tempo. São destinos como Morretes, 

Lapa, o Parque Vila Velha, localizado em 
Ponta Grossa, a Colônia Witmarsum, que 

fica em Palmeira, o caminho do vinho, 
em São José dos Pinhais, entre outros 

lugares. Em breve mais informações sobre 
o cronograma de viagens e inscrições.

Serviço
Os associados poderão fazer 
as inscrições pelo telefone 
(41) 3075-8229 ou na sede da 
AVM, localizada na Rua Santo 
Antônio,100, no bairro Rebouças.

BATE E VOLTA 
DIVERTIDO

As viagens de longa duração 
organizadas pela AVM foram um 

sucesso de adesão e já estão lotadas. 

Os passeios para Beto Carrero, 
em Santa Catarina, em agosto, e para 

Foz do Iguaçu, no feriadão de 
7 de setembro, também 

saíram com o ônibus cheio. 

No mesmo período do ano passado, apenas 20% das instalações estavam 

ocupadas pelos hóspedes. 

A AVM fez obras para aumentar o conforto e corrigir problemas estruturais.

Entre as várias intervenções, a cozinha recebeu pintura e luminárias novas, 

além de equipamentos modernos.

Uma nova nutricionista foi contratada pela AVM para reestruturar o cardápio 

e garantir alta qualidade aos alimentos servidos. 

Os hóspedes encontram nos quartos cestinhas de guloseimas, frigobar com 

snacks e bebidas, além de decoração nas camas, com toalhas contendo o 

símbolo da AVM. Nos banheiros, kits de higiene estão disponíveis. 

Você sabia?

Sucesso Total
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Os associados tiveram um mês inteiro para se inscrever.

Todas as dicas sobre os sorteios foram publicadas diariamente 

no site e no Facebook para que ninguém perdesse a chance.

Você sabia?

TURISMO

COLÔNIAS DE FÉRIAS ESTÃO EM 
OBRAS PARA RECEBER OS VERANISTAS 

As Colônias de Férias da Associação da 
Vila Militar (AVM) estão em obras de 
manutenção e melhoria para receber os 
associados e seus dependentes em grande 
estilo na temporada de verão. No verão 
2016/2017, o número de hóspedes das 
colônias deverá ser cerca de 60% maior 
do que na temporada passada. 

Isso é possível graças à reorganização do 
calendário de ocupação das unidades. A 
AVM criou um número maior de períodos 
para sorteio, a fim de beneficiar uma 
quantidade maior de associados, demo-
cratizando o uso das colônias. 

Em 2015, 456 pessoas foram sorteadas 
para seis períodos de férias. Em 2016, 
760 associados serão contemplados em 
dez períodos. No ano passado, cerca de 
11 mil pessoas passaram pelas Colônias 
de Férias, localizadas em Guaratuba, Ilha 
do Mel e Shangri-lá. Em 2016, a previsão 
é de que 18 mil associados, dependentes 
e convidados desfrutem dos espaços. As 
inscrições para o sorteio terminaram no 
dia 16 de agosto.

Investimento em conforto
A Colônia dos Oficiais, localizada em 
Guaratuba, tinha rachaduras e infiltração 
de água no deck da piscina e todo o piso 
da área seca foi substituído. Já na Colônia 
dos Subtenentes e Sargentos, também em 
Guaratuba, as ruas internas e os estacio-
namentos foram construídos para facilitar 
o tráfego e deixar o lugar mais organizado 
e bonito.

Em Shangri-lá, nas casas dos Cabos e 
Soldados, foram trocados os azulejos das 
duas piscinas, para adultos e crianças. 
Além disso, o vigamento do telhado de 
uma das casas da praia Brasília, localizada 
na Ilha do Mel, foi inteiramente trocado, 
pois o telhado corria o risco de cair.

Nova pavimentação na Colônia dos 
Subtententes e Sargento, em Guaratuba

Reforma total na piscina de Xangri-lá

Pavimento novo vai aumentar a segurança

Os acessos estão sendo reconstruídos

Equipe que trabalhou no 
sorteio para as Colônias

Os resultados foram divulgados 

no site da AVM, com orientação 

para a confirmação das vagas.

Os sorteios para as colônias 

de férias foram feitos nos dias 

17, 18 e 19 de agosto.
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VALORIZE-SE

NOROESTE RECEBE VISITA DA AVM
Maringá e Paranavaí, nas regiões Norte e 
Noroeste do estado, entraram no roteiro 
de visitas e aproximação do Presidente 
da Associação da Vila Militar (AVM), 
Coronel Washington Alves da Rosa. Em 
Maringá, o Coronel prestigiou a expo-
sição de viaturas e equipamentos que 
integra as comemorações dos 162 anos 
da PMPR. O Comandante do 4.°BPM, 
Tenente-Coronel Antônio Roberto dos 
Anjos Padilha, ressaltou o empenho da 
AVM para “estar perto de seus associa-
dos e até mesmo daqueles que ainda 
não fazem parte da Associação”. Um dos 
destaques da exposição foram 12 fardas 
infantis, cedidas pela AVM para que as 
crianças pudessem tirar fotos. 

O Presidente ainda participou de reunião 
de empresários da Associação Co-
mercial e Empresarial de Maringá 
(ACIM) a convite de seu presidente, 
José Carlos Valêncio. 

Na programação, houve a formatura 
dos alunos do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos da 2.ª Escola 
de Formação, Aperfeiçoamento 

e Especialização de Praças de 
Maringá. Estiveram presentes o Co-
mandante da Academia Polícia Militar 
do Guatupê, Tenente-Coronel Mauro 
Celso Monteiro, o Coronel João Jorge 
dos Santos Junior, o Tenente-Coronel 
Antônio Roberto dos Anjos Padilha, 
comunidade e familiares dos formandos.

Os 79 alunos do 8.° BPM, em Para-
navaí, ouviram uma explanação sobre 

as vantagens de associar-se à AVM. Na 
capital, foi a vez dos alunos do Curso 
de Formação de Soldados (CFSD) 
do 20.° Batalhão da Polícia Militar 
(BPM),  19.° BPM, 17.° BPM, e 
do 1.° Grupamento de Bombeiros 
(GB), 6.° GB e BPTran. E os alunos 
do 12.° BPM e 7.° GB foram até a 
sede da Associação para conhecer de 
perto a estrutura.

Encontro reúne 89 
representantes e dirigentes de 
Grêmios e Centros de Lazer

O Encontro Anual dos 
representantes e Diretores 
da Associação da Vila 
Militar (AVM) ocorreu 
em Foz do Iguaçu nos 
dias 19 e 20 de agosto, 
no auditório do Hotel 
da AVM. A diretoria da 
Associação repassou 
aos 89 representantes e 

presidentes de Grêmios e Centros de Lazer as mudanças realizadas 
e os novos projetos para os próximos meses. Foram dois dias de 
muito trabalho, com palestras feitas por todos os departamentos 
da AVM, abordando dezenas de temas. Entre eles, a situação 
financeira da Associação, a importância de aumentar o quadro 
associativo e melhorar a integração dos representantes com 
os associados, as novas ações do Departamento Jurídico e as 
melhorias nas Colônias de Férias.

As crianças de Maringá se divertiram posando com as fardas infantis cedidas pela AVM

Família agradece o 
atendimento da AVM Shop
Desde que a nova direção da Associação da Vila Militar 
(AVM) assumiu, mudanças foram realizadas em diversos 
setores, como na Shop AVM, que agora está sob orientação 
da consultora de imagem Adriane Zimmer Monteiro.  A ideia 
da Shop AVM é atender os sócios com descontos e condições 
de pagamento acessíveis. “A Loja da AVM sempre teve um 
papel importante na vida da família miliciana. E o foco da 
loja é propor um novo estilo de vida. Como diretora da loja, 
minha grande realização é dar mais acesso aos sócios a bons 
produtos e à melhor maneira de utilizá-los”, comenta Adriane.
Os associados Gilmar e Gisele Koziel foram à loja e 
publicaram uma mensagem de agradecimento no Facebook, 
elogiando as mudanças e o atendimento. A Shop AVM 
oferece roupas femininas, masculinas e infantis, além de 
livros publicados pela AVM, fardas e uniformes do Colégio 
da Polícia Militar. A loja abre das 8h30 às 17h, de segunda 
a sexta-feira e fica localizada dentro da estrutura da AVM, na 
Rua Santo Antônio, 100.

 Dois dias de intenso trabalho para atualização e 
integração dos representantes da AVM
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VALORIZE-SE
JANTAR DANÇANTE ABRE PROGRAMAÇÃO 
DE ANIVERSÁRIO E REÚNE 400 PESSOAS

Cerca de 400 pessoas prestigiaram 
o jantar dançante que marcou as co-
memorações dos 162 anos de criação 
da Polícia Militar do Paraná e o 53.º 
aniversário da Associação da Vila 
Militar (AVM). Um dos pontos altos 
foi a apresentação, em primeira mão, 
dos vídeos da campanha “Cartas de 
Gratidão”, que homenageia os homens 
e mulheres da corporação por seu em-
penho em atender e socorrer a popula-
ção paranaense. O evento realizado no 
dia 29 de julho, nos salões do Círculo 
Militar do Paraná, teve a presença dos 
secretários estaduais de Segurança 
Pública, Wágner Mesquita de Oliveira, 
e da Comunicação, Márcio Varela, 
e do comandante da PMPR, coronel 
Maurício Tortato.

Ao saudar os presentes, o presidente 
da AVM, coronel Washington Alves da 
Rosa, lembrou a importância do papel 
histórico da Associação na promoção 
social e econômica dos policiais mi-
litares. Mas fez questão de destacar 
também o protagonismo que cabe à 
AVM nesse momento no trabalho de 
ajudar a PM do Paraná a resgatar sua 
imagem junto à sociedade paranaense. 
“Os desafios e dificuldades diárias têm 
sido vencidos com heroísmo pela PM 
do Paraná, sob o comando inteligente 
do coronel Maurício Tortato, que nos 
orgulha com a referência moral do mais 
alto gabarito.”

O secretário de Segurança, Wágner 
Mesquita de Oliveira, agradeceu o tra-
balho dedicado de cada policial militar. 
O coronel Maurício Tortato elogiou a 
AVM pelas muitas realizações nos três 
meses da nova gestão e ressaltou a 
importância do evento para reconhecer 
o valor da corporação.

Antes do jantar, a AVM prestou ho-
menagem às gerações de milicianos 
que contribuíram e contribuem para 
a causa da segurança pública. Repre-
sentantes das turmas de aspirantes 
que completam neste ano 30, 40 e 50 
anos de formatura receberam placas 
comemorativas.

Secretário de Segurança, Wágner Mesquita de Oliveira

Não faltou bolo decorado para celebrar o aniversário da PM e da AVM

Dançarinos abriram o momento mais festivo

Centenas de casais 
lotaram o Círculo Militar

O baile foi um dos momentos altos do evento
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Nascido em Crato, cidade do interior 
do estado do Ceará, Rogerio Luiz Lima 
mudou-se para Curitiba ainda criança. 
Ingressou na Polícia Militar do Paraná 
em 1978, quando tinha 20 anos. 

Durante os 35 anos de serviços pres-
tados à PM, o Subtenente trabalhou na 
Diretoria de Apoio Logístico, no setor de 
manutenção e oficina de motomecaniza-
ção. Em paralelo com suas atividades na 
PM, também foi professor de capoeira 
e por causa disso recebeu o apelido 
de Saci. A identificação brincalhona 
e folclórica tornou-se tão importante 
para o Subtenente, que ele conseguiu 
autorização para bordá-la em sua farda.

Trabalhar era a vida de Saci, conhecido 
na corporação por ser bem humorado, 

AS MUITAS FACETAS DO 
INESQUECÍVEL SUBTENENTE SACI 

espirituoso e que conquistava facilmente 
a todos. Outra faceta do Subtentente era 
a de fã do cantor Bob Marley. Adorava 
ouvir reggae e, por isso, também aderiu 
ao estilo. Em 2009, quando se apo-
sentou, Saci passou a ostentar longos 
dreads nos cabelos.

Foi um marido companheiro para Marta 
Jussara Bueno, um pai presente e exem-
plar para os filhos Eduardo e Laryssa 
Bueno de Lima e um avô divertido para 
os netos Maria Eduarda e Leonardo.

Católico, foi um homem humilde e de 
muita fé em Deus. “Sempre quis o bem e 
ajudou a quem precisava”, afirma Marta. 
O Subtenente Rogerio faleceu no dia 19 
de julho de 2016, aos 58 anos. Deixou 
esposa, filhos e netos. 

MEMÓRIA

*A AVM se solidariza com as famílias 
pela perda de seus entes queridos.

LISTA DE FALECIMENTOS 

Junho
25/06 Lyrio de Barros Coelho – Subten RR (Curitiba)
 Aparecido Franco – Subten RR (Curitiba)
 Miguel Alves Leal – Cb RR (Curitba)
26/06 Leonidas Paulino da Silva – Subten RR (Curitiba)
 Francisco José Marques Vieira – Cel RR (Curitiba)
30/06 Arizil Mauricio Pereira – Sd RR (Bocaiuva do Sul)
 João Maria da Maia – Subten RR (Curitiba)

Julho
02/07 Edemilson Mesquita – 3.° Sgto (Matinhos)
04/07 Joel Antonio Bettega - Ten Cel RR (Curitiba)
05/07 Guilherme Messias Pereira - Sd Ativa  (Curitiba)
 José Kujava – 1.° Sgto RR (Curitiba)
09/07 Carlos Martins – 3.° Sgto RR (Curitiba)
13/07 Osmar de Lourdes Pinto – Cb RR (Curitiba)
14/07 João Arthur Marquez Vieira – Cel RR (Curitiba)
 Miguel do Vale – 1.° Sgto RR – Curitiba
15/07 Manoel Leocardio Rodrigues – 2.° Tem RR (Curitiba)
17/07 Fabio Rodrigo de Oliveira – Sd Ativa (União da Vitória)
23/07 Aroldo Riska – 3.° Sgto RR (Curitiba)
25/07 Lazara da Silva Lopes – Ass. Decorrente (Curitiba)
27/07 Carmo Turek – 1.° Sgto RR (Curitiba)
30/07 Luiz Cotecheski – Cb RR (Telêmaco Borba)

Agosto
02/08 Florismar Rodrigues Floriano – Cb RR (Antonina)
03/08 Sergio Luiz Copinski – Sd RR (Colombo)
06/08 Amelino Alves Pinto – Sd RR (Curitiba)
08/08 Santo Meneghetti – Subten RR (Curitiba)

Serviço
Como falar com o DAF
Telefone: 41 3332-6383 - E-mail: daf@avmpmpr.org.br

Na reserva, Saci cultivou um 
visual inspirado em Bob Marley

Todo associado da AVM tem direito aos benefícios que o Departamento de 

Auxílio Funeral (DAF) oferece. Quem perde um ente querido pode receber 

auxílio complementar para ajudar nas despesas iniciais. O DAF também 

orienta o associado sobre como proceder para obter o benefício da pensão 

na Paraná Previdência. 

Uma das novidades instituídas pelo DAF nesta nova gestão é que agora os 

jazigos são liberados não apenas para os Policiais Militares que morrem em 

serviço, mas também para familiares dos associados militares da ativa e da 

reserva que não têm condições financeiras de arcar com os gastos do enterro. 

Os 45 jazigos ficam no Cemitério Água Verde, Boqueirão, Santa Cândida, 

Jardim da Saudade I e II e Parque Iguaçu. 

O Capitão Haroldo Teixeira de Lima, diretor do DAF, explica que o Departa-

mento auxilia no sepultamento, documentação e, se preciso, fornece ajuda 

financeira. O DAF é responsável por conversar com a família e analisar se a 

ajuda financeira é realmente necessária

Você sabia?
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DESPEDIDA

O brilho das comemorações pelos 
162 anos da Polícia Militar do Paraná 
foi ofuscado pelo falecimento de um 
integrante da gloriosa corporação: o 
sargento Wellington de Matos, integran-
te do Batalhão de Operações Especiais 
(BOPE). Ele foi ferido em confronto com 
criminoso, ao atender a uma ocorrência 
no dia 9 de agosto, em Itaperuçu (PR), 
na Região Metropolitana de Curitiba 
(RMC). Internado no Hospital Evan-
gélico, não resistiu aos ferimentos. O 
Comando Geral da PM decretou luto 
oficial de três dias. 

O Governo do Estado divulgou nota 
oficial lamentando a morte do sargento 
Matos aos 34 anos, com 10 anos de 
serviço na corporação, dois atuando no 
BOPE. Ele deixou a esposa grávida de 
dois meses do primeiro filho. O velório 
foi realizado na Capela da Associação da 
Vila Militar (AVM) e o sepultamento no 
Cemitério Jardim Colina, em Colombo. 
As cerimônias fúnebres foram marcadas 
por intensa comoção e acompanhadas 
por centenas de policiais militares e 
de civis. 

COMOÇÃO MARCA DESPEDIDA DO SARGENTO MATOS, 
MORTO EM CONFRONTO COM CRIMINOSO

“Com muita dor, mais uma vez, este 
momento trágico e lamentável da morte 
do Sargento Matos nos mostra o quão 
difícil é a vida do policial militar e quão 
árdua é a sua missão de defender a 
sociedade e de sobreviver em meio a 
esse cenário de inversão de valores 
que estamos vivendo. Solidários à dor 
de todos os policiais militares, rogamos 

A Assembleia Legislativa do Para-
ná realizou sessão solene no dia 
16 de agosto pelos 162 anos da 
Polícia Militar, pelos 53 anos da 
AVM e pelo trabalho da Cruzada 
Social Cosme e Damião em prol 
da família miliciana. Militares 
estaduais e civis receberam cer-
tificado de agradecimento pelo 
esforço e dedicação em nome da 
população paranaense. Os vídeos 
institucionais da corporação que 
fazem parte da campanha de valo-
rização da PM, intitulada Cartas de 
Gratidão, foram exibidos em um telão.

O reconhecimento do trabalho realizado 
pelas voluntárias da Cruzada foi marca-

DEPUTADOS HOMENAGEIAM A PM E A CRUZADA COSME E DAMIÃO

do também pela homenagem às ex pre-
sidentes, com uma menção  honrosa. A 
presidente Maria Cristina Albiero Betes 
destacou a importância do voluntariado.

a Deus que nos conforte, em especial à 
família do sargento e a todos os seus 
companheiros da RONE/BOPE”, pediu 
o Comandante-Geral da PM, coronel 
Maurício Tortato.

A cerimônia fúnebre reuniu colegas de 
farda, amigos civis e militares, e familiares, 
todos muito emocionados Sargento 

Wellington Mattos

“Nosso trabalho é silencioso, 
porém de grande relevância e 
eficácia. Estamos presentes 
nas horas mais difíceis, sem-
pre procurando levar melhor 
qualidade de vida aos nossos 
policiais militares. Somos 
reumeradas pela mais valiosa 
moeda existente: o amor ao 
próximo”, disse. A Cruzada 
Social “Cosme e Damião” tem 
como tradição a assistência às 
famílias dos Cabos e Solda-
dos da PMPR com a doação 

de kits de enxoval para filhos com até 
três meses de idade e material escolar 
básico para aqueles que cursam entre o 
1.º e o 5.º ano do Ensino Fundamental.

Assembleia Legislativa realizou sessão solene em 
reconhecimento ao trabalho dos milicianos paranaenses
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