
Major QOPM Anderson Mendes de Araújo 

 

 

Comandou o CPM de Março de 2019 a Dezembro de 2020. 

Nascido em 20 de Julho de 1966 em Curitiba, Paraná, ingressou na 

Polícia Militar do Paraná em 06 de janeiro de 1988, no Regimento de Polícia 

Montada, como Soldado. Em março de 1990, foi promovido a Cabo, e, em 

março de 1991, ingressou no Curso de Formação de Oficiais, pela Academia 

Policial Militar do Guatupê. Formou-se Aspirante a Oficial em Dezembro de 

1994, e, em 2016, alcançou o posto de Major. 

Licenciado em Letras e Bacharel em Direito, com formação pela 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o Major Mendes sempre procurou 

dedicar sua especialização, tanto na área administrativa como educacional, 

pautando seu comando em liderança e gestão de pessoas. 

Dentre os cursos realizados pelo Major Mendes, ainda destacam-se: a 

pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, o Curso de Tropa Montada, 

realizado em 1997 pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o Curso de 

Polícia Judiciária, da PMPR. 

Medalhas: 

 Tempo de Serviço (Ouro, Prata e Bronze); 

 Regimento de Polícia Montada; 

 22º Batalhão de Polícia Militar; 

 Hospital da Polícia Militar; 

 Medalha comemorativa aos 150 anos da PMPR; 



 Medalha comemorativa aos 50 anos do CPM; 

 Medalha Mérito CPM; 

 Medalha Mérito de Ensino (APMG). 

 

O Major Mendes deixa um legado no CPM, esteve à frente da instituição 

na época em que foram inaugurados o Laboratório de Ciências do Colégio 

(ambiente este que possibilita aos alunos experimentarem o que veem na 

teoria), a Sala de Memórias Delgina França Borges, onde as relíquias mais 

preciosas podem ser expostas a todos em seu devido valor, e ainda a 

climatização de todas as salas de aula e ambientes comuns. Além disso, 

investiu em segurança, ao realizar melhorias na entrada e saída dos alunos, 

estruturou e automatizou os portões e guaritas e também construiu o novo 

pátio externo, com tecnologia Wi-fi livre para os alunos, ampliando o espaço de 

lazer dos alunos e proporcionando maior interação e conforto entre todos. 

Melhorias no estacionamento 3 também foram feitas durante o Comando, 

juntamente à ampliação do pátio em frente ao palanque, garantindo maior 

espaço. Essas conquistas e realizações engrandecem ainda mais o nome do 

CPM. 

A liderança e o foco multidisciplinar, com a participação de todos nas 

decisões, e o interesse nos anseios da comunidade escolar são características 

marcantes deste Comando. 


