1

ANTONIO ROBERTO DOS ANJOS PADILHA,
Cel. QOPM - reserva.
52 anos
Rua Fernão Dias, 680 – Zona 09
Maringá –PR - BR
Telefone: 44 – 99700-0440
E-mail: cap.padilha@uol.com.br

Inovação em Segurança Pública

FORMAÇÃO
stre em Gestão Urbana - Cidades Digitais Estratégicas – PUC - PR (
Especialização em Licitações e Contratos pela Unifamma - PR (2016);
Especialização em Segurança Pública, Cidadania e Direitos pela Unioeste PR (2009);
Especialização em Ciclo de Estudos de Política e Estratégia pela Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – PR (2009);
Especialização em Formulação e Gestão de Políticas Públicas pela UEM – PR
(2007);
Especialização em Administração Policial – UFPR pela UFPR – PR (2004);
Especialização em Planejamento Geo-ambiental pela Faculdade Estadual de
Ciências e Letras de Campo Mourão – PR (2000);
Graduação em Formação Superior de Polícia – pela Academia Policial Militar
do Guatupê / UFPR - PR (2013);
Graduação em Aperfeiçoamento de Oficiais pela Academia Policial Militar do
Guatupê / UFPR - PR (2003);
Graduação em Geografia pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de
Campo Mourão - PR (2000);
Graduação em Formação de Oficiais PM-PR, pela Academia Policial Militar do
Guatupê / UFPR - PR (1988);
Pós-Médio Formação de Soldados pelo Batalhão de Polícia de Trânsito - PMPR
(1985).

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
POLICIAL
Curso Intensivo de Trânsito pela Academia Policial Militar do Guatupê (1993);
Curso de Polícia Judiciária Militar pela Academia Policial Militar do Guatupê (1997);
Curso de Integração dos Princípios de Direitos Humanos e Direito Internacional
Humanitário no Treinamento e Atuação da Polícia Militar pelo Comitê
Internacional da Cruz Vermelha & Ministério da Justiça – Polícia Militar do Paraná
(1998);
Curso de Especialização em Informações – Oficiais pela Academia Policial Militar
do Guatupê / UFPR (2007);
Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária pelo SENASP (2007);
Gerenciamento e Negociação em Conflitos Sociais pela Companhia de Polícia de
Choque (2008); mais outras certificações técnicas.
Cursos de Atualização e Aperfeiçoamento - Oxford University, FGV Fundação
Getulio Vargas e mais outros cursos de atualização nacionais e internacionais.

Vivência Internacional –
Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos.
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IDIOMAS
Português: Nativo
Espanhol: Intermediário
Inglês: Intermediário

Inovação em Cidades Inteligentes

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Carreira desenvolvida na área de segurança pública, com perfil executivo sênior,
ampla experiencia, atuou durante 35 anos na Polícia Militar do Estado do Paraná,
como QOPM Coronel da reserva, sempre foi promovido por merecimento aos
postos que ocupou. Atualmente atua como palestrante e profesor convidado em
cursos de especilização universitária, ocupou nos último dois anos (2017-2019)
Secretario Municipal de Segurança da cidade de Maringá – PR, com o objetivo de
sugerir e debater sobre as principais temáticas que envolvem Trânsito e Patrulha
Escolar, apoiado peleas principais plataformas mundiais de soluções em hardware,
software, consultoria e serviços, com soluções voltadas a segurança pública e
mobilidade para Cidades Inteligentes e Seguras.
Especializado em analisar as atuais tendências educacionais de trânsito no Brasil,
refletindo sobre o atual contexto sócio-histórico-econômico-cultural e relacioná-lo
às novas necessidades educacionais; Aprofundar os conhecimentos acerca das
diversas concepções de aprendizagem, desenvolvimento sócio-bio-psicológico,
reconhecendo suas implicações para o ensino de trânsito; Compreender a
necessidade da articulação entre as diferentes áreas do conhecimento
(multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transversalidade) para a construção
de uma visão mais ampla e adequada da realidade a partir de um saber sobre o
trânsito não fragmentado; Compreender o processo histórico da mobilidade
humana e os impactos desta na vida das pessoas; Desenvolver os conceitos do
ensino de trânsito.
Atuou na implantação dos programas: Programa Patrulha Escolar Comunitária
(PEC), atribuindo a esta nova unidade especializada missões de caráter
eminentemente preventivos com vistas à segurança e a antecipação de fatos
delituosos em sistema de parceria ativa com a comunidade escolar; e o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD). na cidade de
Maringá, que é tido hoje como o melhor em prevenção primária, tendo bons
resultados comprovados por pesquisas em todos os países onde são
desenvolvidos. No Estado do Paraná é desenvolvido nas escolas de 1ª a 4ª Séries
por Policiais Militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico, e através
de metodologia especialmente voltada para crianças, o policial passa a mensagem
de valorização à vida e à importância de manter-se longe das drogas. Atualmente
os instrutores do programa PROERD no 18º Batalhão de Polícia Militar, ministram
aulas em todas as escolas públicas dos 20 municípios da Unidade. Onde já foram
agraciados um total de mais de 45.000 alunos.

Posições de comando que atuou:







Comandante do 3º Comando Regional de Polícia Militar;
Comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar – Maringá - PR;
Chefe do Estado-Maior do 2º Comando Regional de Polícia Militar;
Subcomandante do 11º Batalhão de Polícia Militar– Campo Mourão - PR;
Comandante da 4º Cia/Batalhão de Polícia Rodoviária – Maringá - PR;
Comandante da 3º Cia/Batalhão de Polícia Rodoviária – Cascavel – PR.
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Promoções recebidas todas por merecimento:

Inovação em Cyber Segurança










Soldado (1985);
Aspirante à Oficial (1988)
2ºTenente (1990);
1ºTenente (1992);
Capitão em (1998);
Major (2008);
Tenente Coronel (2011);
Coronel (2016).

Especialista na orientação para a elaboração de toda a estrutura para atender aos
novos requisitos exigidos para a área de segurança pública mobilidade e trânsito
dentro das Cidades Inteligentes, seja para governos de Estados ou de Municípios
de grande (mais de 500 mil habitantes) ou médio portes ( de 100 mil a 499 mil
habitantes), para a sua entrada na ”Era Cognitiva” replicando a maneira como os
Estados ou Municípios pensam sobre problemas e oferecem soluções para a
população de forma interativa e efetiva. (por exemplo, algoritmos de machine
learning, etc...)
Orientando a construção de uma estratégia inteligente de Big Data para Estados
e/ou Municípios, que permita a integração literalmente de centenas de diferentes
bancos de dados e fontes de dados voltados a segurança, ajudando aos Estados
ou aos Municípios a processar questões voltadas a segurança pública e trânsito.
Transformando a segurança pública, contribuindo para que, transcenda sua
função de proteger pessoas e bens, e passe a colaborar com a economia dos
governos, a agilidade de processos e para tornar as cidades cada vez mais
inteligentes e seguras.
Inovando na orientação sobre a utilização e possibilidade de implementação de
projetos similares com base em projetos internacionais semelhantes já
implementados e funcionando nas cidades de Kansas City, Missouri (cidade mais
populosa desse estado americano); Chicago, Illinois ( cidade mais populosa da
região centro-oeste dos EUA), New York City, NY (3a maior cidade do mundo),
Estados Unidos; Adelaide, Austrália (Capital do país); Jaipur, Índia (3a maior
cidade do país); Barcelona, Espanha (2a cidade mais populosa do país) e Nice,
França ( 5a cidade mais populosa do país).

MEDALHAS E HONRARIAS
 Medalha de Bronze, Prata e Ouro por ter completado 10, 20 e 30 anos de
relevantes serviços prestados à causa da Segurança Pública Paranaense;
 Medalha Dagoberto Dulcídio Pereira – Mérito de Ensino Policial Militar;
 Medalha de Mérito Ambiental;
 Medalha de Mérito Policial Rodoviário;
 Medalha Personalidade do Arenito Caiuá – 8ºBPM – Paranavaí-PR;
 Medalha Sentinela do Centro-Oeste – 11ºBPM – Campo Mourão-PR;
 Condecoração – Mérito Amigo da Polícia Federal no Paraná;
 Medalha Guardiões da Cidade Canção;
 Medalha Coronel Sarmento;
 Medalha de Mérito;
 Cidadão Honorário de Maringá PR em Agosto de 2016;
 Cidadão Honorário de Paiçandú PR em Outubro de 2017.

