AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 1º ANO DE FUNDAÇÃO DA ACADEMIA DE
LETRAS DOS MILITARES ESTADUAIS DO PARANÁ – ALMEPAR
- ALMEBRAS: No dia 10 de outubro de 2018, integrantes da ALMEPAR participaram da
solenidade de aniversário de seis anos de criação da Academia de Letras dos Militares de
Santa Catarina (ALMESC) e também da criação da Academia de Letras dos Militares
Estaduais do Brasil e do DF (ALMEBRAS), sendo que os Acadêmicos da ALMEPAR
(coronéis Antônio Celso Mendes e Janary Maranhão Busmman) foram empossados nas
cadeiras 14 e 15 da ALMEBRAS, sendo os patronos destas cadeiras o saudoso capitão
PMPR João Alves da Rosa Filho e coronel PMPR Carlos Bardelli.

Fonte: http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=12652 e https://www.acors.org.br/2018/conheca-os-membros-da-academia-deletras-dos-militares-estaduais-do-brasil/

- EXPOIRANI: No dia 21 de outubro de 2018, integrantes da ALMEPAR participaram na
Expo Irani, na cidade de Irani/SC, sendo que o evento reforçou as comemorações pelos
106 anos do Combate do Irani, que antecedeu a Guerra do Contestado (1912-1916).

Fonte: http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=25069 e http://avmpmpr.com.br/site/associados-avm-participam-da-expoirani/

- No dia 23 de outubro de 2018: integrantes da ALMPEAR prestigiaram no salão de
eventos da Associação Vila Militar (AVM), na Capital do Estado, o lançamento do livro
“Crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais” do membro efetivo e
fundador Major José Semmer Neto.

Fonte: http://avmpmpr.com.br/site/lancamento-do-livro-crimes-dolosos-contra-a-vida-praticados-por-militares-estaduais-e-realizado-na-avm/

- Academia Paranaense de Letras Jurídicas: No dia 07 de dezembro de 2018, o
Presidente da ALMEPAR participou da solenidade 20 anos da criação da Academia
Paranaense de Letras Jurídicas, que contou com a presença do Ministro do STF Edson
Fachin.

- Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR): No dia 11 de dezembro de 2018,
integrantes da ALMEPAR participaram da solenidade de posse como membro do IHGPR
do Acadêmico Subten. PM Izaquiel Leal Miranda (Titular da Cadeira – 17).

Fonte: http://avmpmpr.com.br/site/subtenente-izaquiel-toma-posse-como-membro-do-ihgp/

- No dia 22 de fevereiro de 2019: realizada a terceira reunião da ALMEPAR a fim de ser
deliberado diversos assuntos, dentre eles a abertura do processo seletivo para
preenchimento da Cadeira – 19, bem como indicação dos nomes para o diploma de
Amigo da ALMEPAR, Medalha de Mérito da ALMEPAR, Membro Correspondente e
deliberação sobre o 1º Anuário da ALMEPAR (art. 45 do Estatuto).
- No dia 02 de abril de 2019: integrantes da ALMPEAR prestigiaram no salão de eventos
da Associação Vila Militar (AVM), na Capital do Estado, no lançamento do livro “Crônicas
da Vida Policial” dos membros efetivos majores Marcelo Toniolo de Oliveira e Marco
Antônio da Silva.

Fonte: http://intranet.pmpr.parana/?p=367274 e http://avmpmpr.com.br/site/lancamento-de-livros-de-cronicas-da-vida-policial-e-realizado-na-avm/

- No dia 10 de abril de 2019: realizada a quarta reunião da ALMEPAR a fim de ser
deliberado diversos assuntos, dentre eles a elaboração de documento que foi entregue no
dia 26 de abril ao Comandante do BPMOA contendo as informações sobre o primeiro
Piloto Aviador da Corporação (Major PM Miguel Balbino Blasi) a fim de ser sugerindo seu
nome para designação histórica desta unidade especializada.

Fonte:

http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=26418&tit=Almepar-faz-pesquisa-e-descobre-o-primeiro-policial-

militar-aviador-do-Parana

- No dia 30 de abril de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram da solenidade de
posse da nova Diretoria da Associação da Vila Militar – AVM, realizada na sede do Clube
dos Oficiais da PMPR.

Fonte: http://avmpmpr.com.br/site/cerimonia-de-posse-gestao-do-quadrienio-2019-2023/nggallery/page/8

- No dia 08 de maio de 2019: integrantes da ALMEPAR foram empossados nas Câmaras
de Representantes e Conselho da Associação de Defesa dos Militares Estaduais e
Pensionistas – AMAI.

Fonte: http://avmpmpr.com.br/site/chapa-do-coronel-altair-mariot-vence-as-eleicoes-da-amai/

- No dia 14 de maio de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram do lançamento do
livro “Segurança Executiva e de Autoridades” do membro efetivo da Cadeira – 11 da
ALMEPAR (Capitão PM RR Agibert).

- No dia 20 de maio de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram da solenidade em
comemoração ao Patrono da PMPR e da Cadeira – 9 da ALMEPAR (Cel. PM Joaquim
Antônio de Moraes Sarmento) na Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), em São
José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).
O evento aconteceu na manhã do dia 20/05 e 64 Militares Federais/Estaduais e Civis
foram agraciadas com a Medalha coronel Sarmento, maior honraria da PMPR.

Fonte: http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=26581&tit=Solenidade-realizada-na-Regiao-Metropolitana-homenageia-o-Patrono-daPolicia-Militar-do-Parana-com-entrega-de-medalhas

- No dia 21 de maio de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram da solenidade do
118º aniversário do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná (IHGPR), realizada na sede
do Instituto localizado na Rua José Loureiro, nº 43, Centro, Curitiba/PR.

- No dia 23 de maio de 2019: realizada a quinta reunião da ALMEPAR a fim de ser
deliberado diversos assuntos, dentre eles a votação do ingresso do candidato selecionado
para preenchimento da Cadeira – 19, bem com foi entregue pelos membros efetivos as
biografias dos Patronos das cadeiras para ser editado e impresso o 1º Anuário da
ALMEPAR.

- No dia 31 de maio de 2019: o Presidente da ALMEPAR, acompanhando pelo Secretário
e o Bibliotecário, esteve na sede da Associação da Vila Militar – AVM para assinatura do
Contrato de Comodato referente a cessão de uso de espaço para funcionamento da sede
administrativa e biblioteca da ALMEPAR, localizado na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, nº 1352, Bairro: Rebouças, CEP: 80.230-110.

- No dia 12 de junho de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram de uma reunião
com o Cônsul Honorário da Hungria na sede do consulado (Rua Conselheiro Araújo,
nº 18, Curitiba/PR) a fim de tratar de assuntos de interesse da Academia.

- No dia 28 de junho de 2019: integrantes da ALMEPAR participaram da solenidade do
13º aniversário da Academia Brigadiana de Letras (ABRIL), realizada na sede do
Farrapos Clube de Oficiais da Brigada Militar, localizado na Avenida Professor Cristiano
Fischer, nº 1331, Jardim do Salso, Porto Alegre/RS.

- No dia 03 de julho de 2019: foi realizada a inauguração da sede administrativa e
biblioteca da ALMEPAR com a presença dos membros efetivos e fundadores da
Academia e demais convidados. Após, foi realizada a quinta reunião da ALMEPAR a fim
de ser deliberado diversos assuntos, dentre eles as tratativas finais da solenidade do
1º aniversário da ALMEPAR a ser realizado no dia 29 de agosto de 2019 no plenário da
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

