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O CANIL DA PMES: 
40 ANOS DEPOIS DA CRIAÇÃO

RESUMO

Gelson Loiola 1 

Este artigo tem por objetivo reconstruir a trajetória do Canil da Polícia 
Militar do Espírito Santo e toda a sua evolução histórica desde a sua implan-
tação, composição, qualificação e movimentação em seus quadros, desde a 
década de 70 até os dias atuais, e prestar uma homenagem a todos os poli-
ciais militares e seus dedicados cães que executam a atividade operacional 
da Corporação em nosso Estado, com a difícil tarefa de descobrir, resgatar 
e proteger os integrantes da sociedade capixaba dos diversos delitos que 
interferem na segurança pública. O canil consiste em um marco de grande 
importância no contexto contemporâneo das transformações operacionais 
necessárias a excelência na qualidade dos serviços policiais a ser prestado 
diuturnamente ao povo brasileiro. 

Palavras-chave: Polícia Militar. Canil. Cães. Criação. Integrantes. 
Composição. Qualificação. Adestramento. História. Memória.

1 INTRODUÇÃO

A gloriosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), criada 
pela Lei nº 9, de 6 de abril de 1835, com o título de Guarda de Polícia Pro-
vincial, ao longo dos seus 175 anos de existência, sempre se destacou pela 
participação em fatos importantes da história do Brasil e principalmente do 
Estado do Espírito Santo, eternizando uma bela história produzida pelos de-
dicados policiais Militares integrantes de seus quadros, os quais passaram a 
contar a partir da década de 70, com a participação de cães treinados por po-
liciais militares especializados em suas atividades operacionais preventivas 
e repressivas, bem como em atividades sócio-culturais, os quais merecem 
este registro como forma de lhes prestar uma homenagem e o reconheci-
mento pela incontestável participação nas atividades da segurança pública, 
realizada pela Briosa Corporação Policial Militar capixaba, assim como pre-
servar a memória e suas realizações. 

1 Coronel da Reserva da PMES, escritor, pesquisador, Bacharel e professor de Direito, especialista 
em Docência do Ensino Superior, efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.
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2 OS CÃES E AS PRIMEIRAS VINCULAÇÕES COM OS HUMANOS

Segundo a Enciclopédia Barsa (1997), o cão, cujo nome científico é 
canis familiaris, consiste em um mamífero carnívoro da família dos canídeos, 
com os sentidos de olfato e audição extremamente desenvolvidos e no Brasil 
compõe-se do guará ou lobo brasileiro.

É o primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano, graças a sua 
diversidade de aptidões, principalmente a afetividade e inteligência. Daí ser 
considerado o melhor amigo do homem. Ao longo da história da humanidade 
segundo pinturas pré-históricas encontradas em cavernas na Espanha, os 
primeiros cães foram domesticados há cerca de sete mil anos. 

Ao longo dos anos foram surgindo diversas raças, assim subdivididas: 
cães de caça e tiro (capazes de encontrar caças que não deixam rastros); cães 
de caça e presa (persegue a caça e a abate); cães de guarda e utilidade (usa-
dos como guardas, operações de guerra e policiais); cães terrier (caçadores de 
animais pequenos e nocivos); cães de luxo (geralmente de pequeno porte e 
dotados de beleza); e cães de companhia (sociáveis e calmos). 

O ensinamento a ser ministrado aos cães consiste em dois pontos bási-
cos de apoio: a educação, que se destina a ensinar ao cão a se comportar sem 
necessidade de comando e o adestramento, que consiste em fazer o cão obe-
decer as ordens que lhe são dadas.

3 A UTILIZAÇÃO DOS CÃES EM OPERAÇÕES MILITARES

No artigo intitulado “Cães de Guerra”, consta relatos que na antiguida-
de havia a utilização do cão em operações militares pelos egípcios, pelos su-
mérios, nos exércitos de Ciro e Alexandre em suas batalhas, posteriormente 
pelos romanos em suas legiões. No século XVI, constata-se o uso de cães 
na guerra franco-britânica, por Henrique VIII, Rei da Inglaterra contra Carlos 
V, Rei da França e na América, os cães foram utilizados pelos espanhóis na 
conquista dos impérios Maia, Asteca e Inca. 

No século XX, o cão foi amplamente utilizado na 1ª Guerra Mundial. 
Dados revelam que cerca de 40.000 (quarenta mil) cães da raça Pastor Ale-
mão foram utilizados pelo exército germânico, os quais já estariam sendo 
incorporados nas forças armadas desde 1883. Também foram utilizados pe-
las forças aliadas francesas cerca de 250 cães, denominados de “cães sa-
nitários”. Esses cães foram utilizados para transportar mensagens, comida, 
medicamentos, munições, vigiar campos de instalações militares e de prisio-
neiros de guerra e como guia de Soldados que ficavam cegos por ferimentos 
sofridos em combate.

Em 1939, ao ser deflagrada a 2ª Guerra Mundial, os cães foram am-



[  13  ]

REVISTA PRELEÇÃO – Publicação Institucional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Assuntos de Segurança Pública – ano IV, n. 7, abr. 2010

O CANIL DA PMES: 40 ANOS DEPOIS DA CRIAÇÃO

plamente utilizados com critérios suicidas para fins de sabotagem, pois re-
cebiam treinamento pelas tropas russas para transportar explosivos nas co-
leiras e se colocarem embaixo dos tanques da divisão panzer alemã para 
ocasionarem explosões, o que resultou no extermínio de cerca de 40.000 
(quarenta mil) cães suicidas. Os cães também foram utilizados pelos Es-
tados Unidos da América na Guerra da Coréia e no Vietnã, com a missão 
de preceder as patrulhas, e segundo dados estatísticos, evitaram cerca de 
sessenta por cento das baixas nestas missões.

Com o fim da 2ª Guerra Mundial em 1945, ficou claro que a utilização 
de cães nas operações policiais militares seria de grande utilidade e a me-
lhor opção, seria os das raças inclusas como “cães de guarda e utilidades”, 
em razão de suas qualidades.

4 A INSERÇÃO DO CÃO NAS OPERAÇÕES POLICIAIS MILITA-
RES NO BRASIL

           Segundo Ribeiro (2005), a Bélgica foi a primeira a utilizar o cão 
em operações policiais:

No Brasil o primeiro canil criado em Polícias Militares brasileiras foi na 
Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP),  no dia 15 de setem-
bro de 1950, passando a ser o primeiro centro de treinamento do país, 
preparando os integrantes das demais polícias brasileiras na arte de 
educar e adestrar cães para a atividade operacional nas ações policiais 
militares.

A segunda Corporação Policial Militar a implantar o Policiamento com 
cães no Brasil, de acordo com Valle (2009), foi a Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (PMERJ), com a criação do Canil da Polícia (CP), em 
novembro de 1955 e, segundo o citado autor, no Brasil a PMERJ é a autora 
da doutrina inédita que orienta “o uso do cão como ferramenta de resolu-
ção de ocorrências” de alto risco, tendo como base a técnica utilizada pelo 
Le RAID  (Recherche, Assistance Intervencion et Dissuassion), porém, com 
adaptações bem mais importantes, as quais são utilizadas também no plano 
internacional e que foram absorvidas até mesmo pelo Le RAID francês.

5 A CRIAÇÃO DO CANIL NA PMES

O início da implantação do projeto de criação de um canil na Polícia 
Militar do Espírito Santo ocorreu na gestão do Comando Geral do Coronel 
em Comissão Hilton do Valle. A área escolhida para a implantação das insta-
lações do Canil da PMES foi publicada em Boletim Diário de 1970, conforme 
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De acordo com o croqui acima, a área é a mesma onde se encontram 
situados o Armazém Reembolsável da PMES (Cantina) e a loja do Clube 
Militar (COPM), mais claramente demonstrados na fotografia abaixo

Foto 1 - Área onde se instalou o Canil da PMES -
(Doação Cel Paulo José Soares Serpa - acervo do Cel Gelson Loiola)

2 Le RAID: Unidade de elite da Polícia Nacional da França e responsável pelo atendimento de ocor-
rências críticas naquele país. As iniciais RAID em português refletem a função – Investigação, Assistên-
cia, Intervenção e Dissuasão. Os conhecidos “homens de preto” atuam também com cães em ocorrências 
críticas, mas, diferentemente da doutrina criada no Brasil (PMERJ), não expõe(m) o (s) refém (ns) ao 
contato com os cães, tendo em vista que a doutrina francesa não fixa na memória dos cães a capacidade 
de distinguir o provocador do evento crítico (PEC) dos demais envolvidos na crise (reféns e policiais).

figura a seguir:
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Na Foto 1, ainda é possível ver por trás das palmeiras imperiais o local 
indicado pela seta, uma parte das baias onde ficavam os cães, cujo local 
posteriormente foi sede da Companhia de Rádio Patrulhas e atualmente, 
após reformulações, tornou-se a sede do 1º Batalhão de Polícia Militar (Ma-
ruípe/Vitória/ES). 

Pelos registros, após um contato do Coronel em Comissão e Coman-
dante Geral da PMES Hilton do Valle com o Comando Geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo (PMESP), visando a criação de um Canil na PMES, 
é enviado à capital paulista o Capitão Djalmir Carlos Hooper Borges (filho do 
Coronel Djalma Borges), no dia 2 de junho de 1970 (BD 090), com o objetivo 
de manter contato e acertar todos os detalhes sobre o assunto, em virtude 
deste empenho. As instalações do Canil da PMES ficaram prontas e recebe-
ram o nome de Canil “Comandante Hilton do Valle”, conforme consta da foto 
3, que como ponto importante desta história deve ser restaurado e mantido.

O Capitão Hooper, após informar ao comando todos os detalhes sobre 
o “Curso de Cinofilia” e a doação de cães que seria feita à PMES pela Polícia 
Militar paulista, retorna do Estado de São Paulo no dia 15 de junho de 1970 
(BD 099), já preparado para retornar imediatamente para o citado Estado, 
onde faria o citado curso naquela Corporação.

6 A QUALIFICAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O CANIL 
DA PMES

O envio dos policiais militares para fazerem o curso de Cinofilia na PM 
do Estado de São Paulo, previsto para 30 dias, ocorre no dia 16 de junho de 
1970 (BD 103/104), quando seguem para aquele Estado os seguintes indi-
cados: Capitão Djalmir Carlos Hooper Borges, Aspirante a Oficial Alvim José 
Costalonga, o 3º Sargento Jair Duque, 3º Sargento Valdevino Guimarães, 
Soldado Jairo Antonio Paterline, Soldado Nelcy Mendes de Souza, Soldado 
Cely Neves Corrêa, Soldado Carlos Antônio Rodrigues e Soldado Licínio 
Vieira, de onde retornam no dia 3 de agosto de 1970 (BD 125/128), devido à 
prorrogação do curso.

Todos os policiais militares capixabas, inclusive o Capitão Hooper e o 
Aspirante Alvim, concluem o curso com aproveitamento. A publicação refe-
rente às Praças deu-se com a obtenção das seguintes notas:

3º Sgt JAIR DUQUE.......................................................9,5
3º Sgt VALDEVINO GUIMARÃES..................................8,5 
Soldado JAIRO ANTONIO PATERLINE.........................7,5
Soldado NELCY MENDES DE SOUZA..........................5,5
Soldado CELY NEVES CORREA..................................5,5
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Soldado CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES.................5,3 
Soldado LICÍNIO VIEIRA..............................................5,3
(Boletim Diário nº 136, de 20.08.1970)

PRAÇAS PRECURSORES DO CANIL DA PMES

             

Foto 2 - A partir da esquerda: 3º Sgt PM Jair Duque, 3º Sgt Valdevino Guimarães, 
Sd PM Jairo Antonio Paterline, Sd PM Nelcy Mendes de Souza, 

Sd PM Cely Neves Corrêa, Sd PM Carlos Antonio Rodrigues, Sd PM Licínio Vieira.

Assume o comando do Canil da PMES, o Capitão Djalmir Carlos Bor-
ges Hooper, tendo como Subcomandante o Aspirante a Oficial Alvim José 
Costalonga. A partir do dia 7 de agosto de 1970, os policiais militares quali-
ficados em cinofilia, começam a cumprir as escalas de serviço no Canil da 
Corporação, no horário das 7 às 18 horas, sendo no dia 7/08 (sexta) – 3º 
Sgt Valdevino Guimarães e Sd Cely Neves Correa. 8/08 (sábado) – 3º Sgt 
Jair Duque e Sd Jairo Antonio Paterline. 9/08 (Domingo) – Sd Carlos Antônio 
Rodrigues. 10/08 (segunda) 3º Sgt Valdevino Guimarães e Sd Nelcy Mendes 
de Souza, e assim sucessivamente.

7 A AMPLIAÇÃO DO EFETIVO E A EVOLUÇÃO DO CANIL 

Com a criação do Canil na PMES, outros policiais militares interessa-
dos em trabalhar com cães começaram a integrar os seus quadros: Soldado 
Aldacy Antônio da Conceição, Soldado Hermes Pacheco Velasco, Soldado 
José Carlos Lima e Soldado Izidoro Zanneti dos Reis.

O fato de trabalhar com adestramento dos cães, a princípio, parecia 
uma tarefa fácil, mas na verdade não é bem assim. O primeiro acidente em 
serviço com a atividade envolvendo um canino ocorreu no dia 10 de agosto 
de 1970 (BD 131), quando o Capitão Hooper comunicou ao comando que 
o Soldado Aldacy Antônio da Conceição havia sido mordido pelo cão deno-
minado “Ringo” quando estava treinando o animal, o que foi testemunhado 
pelos 3º Sargentos Jair Duque e Valdevino Guimarães, lavrando-se o com-
petente “Atestado de Origem”.

A atividade sócio-cultural do Canil é realizada no dia 12 de outubro de 
1970 (BD 163), no QCG, em Maruípe, Vitória/ES, por ocasião das comemo-
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Foto 3 – Exibição do Canil da PMES na Semana da Criança, no pátio do QCG de 
Maruípe, Vitória-ES, simulação onde o cão “Alex de Guarapari” sob o comando de seu 
adestrador, Soldado PM Jairo Paterline, de jaleco e quepe brancos à esquerda, salta 

para alcançar um suspeito na árvore.

rações da “Semana da Criança”, com a apresentação dos cães e suas ha-
bilidades para um grande número de alunos de diversas escolas da Grande 
Vitória, sendo encerrada a apresentação com muitos aplausos e elogios em 
razão do encantamento das crianças com os animais.

A instrução referente ao assunto é expandida na Corporação e no dia 
13 de outubro de 1970 o Capitão Hooper foi designado para ministrar uma 
instrução para oficiais, no QCG de Maruípe, das 13h30min às 17h30min, na 
disciplina de Cinofilia, com o tema: “O Canil da PMES”, com o contingente 
do Canil designado a fazer uma apresentação para os alunos de escolas 
estaduais e municipais da Grande Vitória.

Conforme depoimentos prestados nas entrevistas realizadas, filmadas 
e fotografadas pelo Cabo PM José e o Soldado PM Fem Cleida  com o Co-
ronel PM Alvim, Capitães PM Duque, Guimarães e Hely Gama, Sargentos 
PM Marcos, Hermes e Paterline, todos da Reserva remunerada da PMES, 
os entrevistados afirmaram que de certa forma todos os adestradores, em 
algumas situações, foram mordidos, na maior parte das vezes levemente, 
sem gravidade, porém houve alguns casos mais graves. 

Dentre os casos de ataques por cães aos seus adestradores, o fato 
mais grave ocorreu no dia 10 de novembro de 1970, conforme comunicação 
do Capitão Hooper, Comandante do Canil da PMES, em que relata que o 
Soldado Jairo Antonio Paterline fora atacado e mordido pelo seu cão “Alex 
de Guarapari”, em fato presenciado pelo 3º Sgt Jair Duque, 3º Sgt Waldevi-
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no Guimarães e o Soldado Hermes Pacheco Velasco, sendo conduzido ao 
Pronto Socorro de Vitória, Capital do ES, sendo-lhe concedida, em razão do 
fato, convalescença em residência por um período de oito dias, amparado 
pelo atestado de origem publicado no dia 16 de novembro de 1970, em que 
constam as seguintes lesões: “(1) ferida perfuro-cortante na região parietal 
esquerda de cerca de 06 cm, saturada com fios de algodão. (2) Idem na 
região occipital de cerca de 04 cm. (3) Idem na região da nuca cerca de 02 
cm”.(BD 186). 

Mesmo com os riscos, os entrevistados disseram que nunca desisti-
ram e que lidar com esses animais, depois de adestrados, é simplesmente 
maravilhoso.

8 A CARGA DO CANIL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
PARTICULARES

Em cumprimento a determinação superior realiza-se o levantamento 
da carga do Canil da PMES. Em parte datada de 9 de fevereiro de 1971 é 
comunicada pelo 2º Tenente Alvim José Costalonga, já como Comandante 
do Canil, a seguinte carga referente aos caninos:

Fonte: Aditamento nº 06, ao BD 032, de 26.02.1971

3 Cabo PM José Maria Gonçalves da Cunha e Soldado PM Fem Cleida Vieira Pereira, integrantes do 
Canil do BME/PMES: coletaram fotos, dados e realizaram visitas e entrevistas com os ex-integrantes e 
precursores da criação do Canil em 1970, atos imprescindíveis a composição deste artigo.
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No mesmo documento anteriormente citado, também consta como ma-
terial carga relacionado com a atividade desenvolvida no adestramento e 
manutenção dos cães, os seguintes equipamentos: 

Em razão do nascimento dos filhotes, logo é dada algumas destina-
ções para estabelecimento de relações públicas, como a exemplo a doa-
ção de dois filhotes pastor alemão, filhos da cadela “karina”, aos Senhores 
Antonio Rhodi e Benevides, engenheiros do Departamento de Edificações 
e Obras do Espírito Santo (DEO/ES), os quais são descarregados do Canil, 
no dia 26 de fevereiro de 1971 (BD 32), juntamente com outros três filhotes, 
também da cadela “Karina”, em virtude de terem sido mortos pela mãe. 

Em virtude da Lei nº 2.529, de 2 de março de 1971, segundo LOIOLA 
(2009), a Polícia Militar do Espírito Santo é reorganizada com a transforma-
ção do Batalhão de Polícia em 1º Batalhão de Polícia Militar e com a cria-
ção dos 2º e 3º Batalhões, todos os integrantes da Corporação capixaba 
são reclassificados dentro das novas Unidades. 

O pessoal do Canil da PMES continuou pertencendo a Companhia 
de Polícia Especial do 1º BPM, passando a compor o Pelotão de Policia-
mento Geral, onde identificamos:

3º Sgt Jair Duque, 3º Sgt Valdevino Guimarães, Sd Izidoro Nazette 
Reis, Sd Licínio Vieira, Sd Carlos Antônio Rodrigues, Romildo Silva, 
Serlon Rodrigues de Souza, Hermes Pacheco Velasco, Custódio Ma-
tias, Nilo Costa Penha, José Carlos Lima, Adalcyr Antonio da Con-
ceição, Jossemiro Alexandre Rocha Filho, Nelcy Mendes de Souza, 
Cely Neves Corrêa e Elias Garcia Ramos Dal’Orto (BD nº 046, de 
17.03.1971)  

Fonte: Aditamento nº 06, ao BD 032, de 26.02.1971



REVISTA PRELEÇÃO – Publicação Institucional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Assuntos de Segurança Pública – ano IV, n. 7, abr. 2010

[  20  ] Gelson Loiola 

A PMES começou a prestar serviços relacionados ao adestramento de 
cães particulares, conforme consta do aditamento nº 09, ao BD nº 048, de 19 
de março de 1971, em que o 2º Tenente Comandante do Canil informa que 
foi internado em 12 de março do ano citado, o cão particular de raça Pastor 
Alemão, de nome “Gerd do Cruzeiro do Sul”, de propriedade do Sr. Lacine 
Tápias e foi desligado o cão particular de nome “Ketti” de propriedade do Sr. 
Luiz Renato Beleza. No dia 13 de março foi internado o cão particular de raça 
pastor alemão de nome “Holff”, de propriedade do Sr. Fernando César Mota, 
para fins de adestramento e alimentação.

9 AS PRIMEIRAS APRESENTAÇÕES DO CANIL DA PMES E 
OUTROS FATOS

Em 24 de março de 1971, o Canil da PMES realiza o seu primeiro des-
file, sob o comando do Tenente Alvim José Costalonga, em cumprimento a 
Nota de Instrução nº 01, da PM/3, na solenidade de “Passagem de Coman-
do” do Tenente Coronel do EB, Hilton do Valle, em comissão no cargo de 
Coronel Comandante Geral da Corporação, ao então Major do EB, Humberto 
Vieira Lima.

O Comandante substituído, Coronel Hilton do Valle, em seu pronuncia-
mento de despedida fez um relato sobre as suas realizações e dentre elas 
abordou a implantação e a importância da criação do Canil para a PMES 
com as seguintes palavras:

As mais modernas e avançadas Corporações quer militares, quer poli-
ciais-militares, têm em seu efetivo orgânico determinada fração de tropa 
que emprega o grande amigo do homem: o cão.
A PMES em visível e franca fase de desenvolvimento e aprimoramento 
nos campos intelectual, humano e material, jamais poderia prescindir do 
emprego de cães, no combate, prevenção e repressão à delinqüência.
Por esta razão, recuperamos uma área, construímos e criamos um canil 
que, embora modesto e singelo, propiciar-nos-á, em futuro bem próxi-
mo, um rendimento e uma utilidade bastante eficazes.
Contamos, para a formação do canil, com o decisivo apoio, ajuda e co-
laboração de nossa co-irmã bandeirante que, além de preparar, sem 
qualquer ônus para o estado, seus atuais integrantes, através de um 
estágio de cerca de 30 dias, doou-nos 16 cães, que se constituem o 
núcleo inicial de nosso canil.
(Boletim Especial nº 1, de 26.03.1971).

O efetivo do Canil da PMES, a partir daí, passou a compor as tropas de 
desfiles da PMES. A sua segunda participação é em cumprimento a Ordem 
de Serviço PM/3, nº 09, de 4 de abril de 1971, por ocasião das solenidades 



[  21  ]

REVISTA PRELEÇÃO – Publicação Institucional da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – Assuntos de Segurança Pública – ano IV, n. 7, abr. 2010

O CANIL DA PMES: 40 ANOS DEPOIS DA CRIAÇÃO

de comemoração do 136º aniversário da Corporação, quando os seus inte-
grantes que fizeram parte do efetivo da Companhia de Polícia Especial do 1º 
BPM desfilaram com seus uniformes específicos composto pelo uniforme de 
instrução cinza chumbo (chumbão), boina azul, braçadeira PM branca, cotur-
nos pretos com cadarços brancos. Todos os PM conduziram o seu adestrado 
cão, bastante aplaudidos pelos convidados assistentes.

Como todo ser vivo, o cão também apresenta problemas de saúde 
e como consequência desses danos às vezes temos que descartá-los. A 
primeira baixa é registrada no dia 24 de setembro de 1971 (Adt. 28) com a 
descarga dos cães de nome “Clavius” e “Cabeção”, no valor de Cr$ 500,00 
(quinhentos cruzeiros) cada um e na mesma data temos o internamento do 
cão da raça Pastor Alemão de nome “Atos”, de propriedade de Edmilson 
Firme Simão.

Em 26 de outubro de 1972 (BD 191), assumiu o comando do Canil da 
PMES, exercido cumulativamente com outro cargo, o Capitão PM Silvestre 
Ezequiel Celante, em substituição ao 1º Tenente PM Alvim José Costalonga. 
O Capitão Ezequiel iria permanecer na gestão do Canil da PMES até o dia 
25 de março de 1974. É o último registro, muito embora continuasse colabo-
rando com o setor nos anos subsequentes. 

Ao deixar a chefia, mantém contato com o Aspirante Oficial PM Mauro 
Nunes Pereira e sugere que este assuma a chefia do Canil, porém o Aspi-
rante afirmando não ter qualquer afinidade com os cães declina do convite, 
então o Aspirante Oficial PM Rubens Pereira da Silva, adido a Cia de Polícia 
Especial do 1º BPM, é classificado como Subcomandante da SU e chefe 
do Canil em 25 de abril de 1974 (BD 077), permanecendo na função até o 
dia 19 de dezembro do mesmo ano (BD 240), sendo substituído no dia 8 de 
janeiro de 1975 (BD005) pelo Aspirante Oficial PM Élvio Silva Rebouças que 
passou também a responder pela chefia do Canil da Cia de Polícia Especial 
do 1º BPM.

No dia 6 de fevereiro de 1976, tendo em vista as solicitações de parti-
culares para adestramento de seus cães, o Comandante Geral resolve fazer 
publicar as seguintes normas:

CANIL DA POLÍCIA MILITAR – Prestação e serviços particulares:
I – Será cobrada mensalmente, a taxa de Cr$ 1.200,00 para adestramento 
de cães particulares, incluindo na mesma alimentação e pernoite no Canil.
II – Será cobrada, mensalmente, a importância de Cr$ 900,00 para quem 
desejar eixar o cão alojado no Canil, inclusive alimentação.
III – Será exigida uma taxa de Cr$ 20,00 para particular que desejar adestrar 
o seu cão no Canil da Corporação, em hora previamente marcada, tendo 
somente direito à aula a se ministrada. A importância supra será cobrada por 
hora. (BD 025, de 6.02.1976).
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No dia 28 de julho de 1976 é publicado no BD 138 que o dia 3 de 
agosto do ano citado haverá o sorteio no âmbito da PMES do cão “Emperor 
of Golden Tower” da raça Collie, de pêlo longo e que os interessados em 
participar do evento poderiam se inscrever para o sorteio com o Capitão PM 
Baptista.

O resultado do sorteio foi publicado pelo BD nº 150, de 13 de agosto de 
1976 e o 1º Tenente PM José das Graças Pereira comunica que foi promovi-
do o sorteio do cão de raça Collie na sala da PM/4, às 13 horas do dia 3 do 
mesmo mês, disputado por 19 policiais militares inscritos e com a presença 
de todos, conheceu-se o ganhador do prêmio: Coronel Antonio Orlando de 
Queiroz Macedo, Subcomandante e Chefe do EM da Corporação.

10 A DESATIVAÇÃO DO CANIL DA PMES

Conforme constam das publicações, o Canil da PMES foi desativado 
no final do ano de 1976. Para relacionarmos as publicações sobre o assunto, 
vamos encontrar no citado ano algumas movimentações como as do Adita-
mento do Serviço de Finanças da PMES nº 039, ao BCG nº 197, de 22 de 
outubro de 1976, feito pelo serviço de contabilidade da Diretoria de Finan-
ças, em que consta:

BALANCETE [...] REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL – SET 76
                                                        D É B I T O          C R É D I T O

05. CREDORES DIVERSOS........................................................... [..]
[..]...........................................................................................................
002. – CANIL DA PMES........................................................... 28.013,46  
QCG em Maruípe, 12 de outubro de 1976.
GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - CAP PM CONTADOR

A última publicação que encontramos a respeito de despesas com o 
Canil da PMES, publicada pelo Aditamento do Serviço de Finanças da PMES 
nº 003, ao BCG nº 25, 4 de fevereiro de 1977, é a seguinte:

BALANCETE [...] REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL – DEZ 76
                                                        D É B I T O          C R É D I T O

05. CREDORES DIVERSOS........................................................... [..]
[..]..........................................................................................................
002. – CANIL DA PMES......................................................... 28.013,46  
QCG em Maruípe, 13 de janeiro de 1977.
GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS - CAP PM CONTADOR
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O balancete é referente ao pagamento do pessoal da PMES no mês de 
dezembro de 1976 e encerra os registros referentes ao canil da PMES, con-
cretizando a sua extinção, na gestão do Comando Geral do Coronel PM em 
Comissão, Hugo Castro Eisenlohr. De acordo com os depoimentos apresen-
tados por ocasião das entrevistas procedidas pelo Soldado PM Fem Cleida, 
todos são unânimes em afirmar que a alegação para a extinção do canil foi 
de que a manutenção com os cães era muito dispendiosa.

COMANDANTES DO CANIL DA PMES – 1970 a 1976

Foto 4 - A partir da esquerda: Cap PM Djalmir Carlos Hooper Borges (1970-71), 1º Ten 
PM Alvim José Costalonga (1971-72), Cap PM Silvestre Ezequiel Celante (1972-74), 2º 

Ten PM Rubens Pereira da Silva (1974), 2º Ten PM Elvio Silva Rebouças (1975-76).

11 A REATIVAÇÃO DO CANIL DA PMES

A idéia de reativar o Canil a PMES após a sua desativação demorou 
bastante e para comprovar temos a edição do Decreto nº 3.410, de 14 de 
setembro de 1992, pelo Governador Albuíno Azeredo, que dispõe sobre a 
compra de animais para a PMES e claramente dispõe em seu art. 4º: “Os 
preços de compras normais, bem como os especiais serão julgados por com-
parações com a média dos preços correntes no comércio de cavalos, dentro 
do território nacional. (grifei), ou seja, se destina somente a aquisição de 
equinos e nenhuma referência a caninos.  

Posteriormente, a princípio poderíamos relacioná-la com a edição da 
Lei nº 4.705, de 9 de dezembro de 1992, que criou na PMES o 1º Esquadrão 
de Polícia Montada, denominado de “Esquadrão Minas Gerais”. Porém, a 
legislação também não faz qualquer alusão à reativação do Canil na PMES, 
mas seria o 1º Esquadrão de Polícia Montada da PMES o seu berço de res-
surgimento, pois foi durante uma palestra da empresa de rações “Purina”, 
realizada no citado Esquadrão sobre o tema “Nutrição Animal: Equinos e 
Caninos”, quando o assunto abordou a parte relacionada com cães, o 2º 
Sargento PM Valtemir Rodrigues de Paula integrante do citado Esquadrão, 
que residia na década de 70 no Bairro do Itararé/ Vitória, ao lado do Canil da 
PMES, relembrou o fato e sugeriu aos presentes a reativação do Canil na 
Corporação, tendo a idéia prontamente acolhida.

Pelos diversos documentos pesquisados, o Coronel PM Edilson Neves 
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de Carvalho, Comandante Geral da Corporação Capixaba, além de liberação 
de verbas para aquisição de cães e instalações, incumbiu o Tenente PM Sér-
gio Alves Pereira, auxiliado pelo 2º Sargento Valtemir e pelo Cabo PM Licínio 
Vieira (um dos precursores do Canil criado em 1970) a missão de reativar o 
Canil da PMES para funcionar na sede do 1º Esquadrão de Polícia Montada, 
com sede no Parque de Exposições de Carapina, município de Serra.

Inicialmente foram adquiridos 20 cães da raça Pastor Alemão e 2 da 
raça Springer Spaniel, em Minas Gerais, pela equipe composta pelos Po-
liciais Militares: 1º Tenente Sérgio, Sargentos Valtemir e Jefesson, Cabos 
Licínio e Adonias, que se deslocaram até aquele Estado a bordo das viaturas 
TE – 73 (Cia P Ch) e TNE – 110 (Esq P Mont), de onde retornaram com os 
referidos cães e alguns equipamentos. 

O recriado Canil da PMES foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 
1994, ainda no Comando Geral do Coronel PM Edilson Neves de Carvalho, 
em solenidade que contou com a presença do Governador do Estado Albu-
íno Azeredo.

Visando ampliar o efetivo do Canil com Soldados recém formados, o 
Tenente PM Sérgio emite a parte nº 322, de 22 de dezembro de 1994 ende-
reçada diretamente ao Comandante Geral, com o seguinte teor: ”Conforme 
determinação de V. Exª, encaminho-vos a relação nominal dos policiais mi-
litares recém formados que foram voluntários para comporem o efetivo do 
CANIL”, sendo transferidos os seguintes PM:

- Da DE para o I Esq P. Mont., Sd PM VALFRIDO CHIEPPE DIAS, SIL-
VANO LIMA SILVA, CLEODON MEDEIROS DE ALMEIDA, JORGE LÚ-
CIO VIRGILINO, ROBSON SOARES BASTOS, DENER LUIZ SILVEIRA 
DA SILVA, MARCIO ANTONIO BARBOSA SOUZA E JOSÉ LINS RIBEI-

RO. (Adtº DP, nº 097, de 27 de dezembro de 1994).

Na lista anexa ao documento constam 14 (quatorze) nomes, porém, 
somente foram transferidos para o Canil da PMES os 10 (dez) primeiros Sol-
dados indicados na solicitação. No dia 3 de janeiro de 1995 (Adt.º 001) ocor-
reram novas transferências para o Esquadrão de Polícia Montada e dentre 
os transferidos os Cabos Cláudio Ribeiro de Souza, Carlos Roberto Maciel 
Gomes e os Soldados Ozéias Ribeiro Corrêa, Lúcio Augusto dos Santos e 
José Maria da Cruz foram inclusos no efetivo do Canil.

12 A INSERÇÃO DO CANIL DA PMES NA COMPANHIA DE POLÍ-
CIA DE CHOQUE

Em virtude da intensa participação da Companhia de Choque da 
PMES, sob o comando do Capitão Juarez Monteiro da Silva, nas ativida-
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des do Canil, o primeiro passo para a inclusão deste na citada subunidade 
irá surgir na gestão de Comando Geral da Corporação do Coronel Alvim 
José Costalonga, um dos precursores da criação do canil em 1970, ao incluir 
no detalhamento interno do Quadro de Organização Básica da PMES, na 
Companhia de Polícia de Choque, o Pelotão do Canil, com 01 (um) Tenente 
Comandante, 04 (quatro) Sargentos, 04 (quatro) Cabos e 24 (vinte e quatro) 
Soldados. No dia 21 de março de 1995, através do Adt.º nº 022 da Diretoria 
de Pessoal (DP), transferiu do Esquadrão de Polícia Montada para a Compa-
nhia de Choque, o 1º Tenente PM Sérgio Alves Pereira, designando-o para 
assumir a função de Comandante do Pelotão de Cães da Subunidade. 

No dia 4 de maio de 1995, o Major PM Antônio Carlos Rocha Loureiro, 
Comandante do Esquadrão de Polícia Montada da PMES, através da parte 
nº 122, enviada ao Diretor de Pessoal da Corporação, assim diz: “Conside-
rando a criação do Canil da PMES, na Cia P. Choque utilizando o efetivo do 
1º Esq P. Mont, solicito a vossa senhoria que seja publicada a transferência 
dos seguintes policiais militares constantes da relação anexa, do 1º Esqua-
drão de Polícia Montada para a Cia P. Choque”. A solicitação é atendida, com 
a transferência dos seguintes policiais militares:

- Do Esq P Mont para a Cia P Choque dos servidores públicos milita-
res o 2º Sgt Valtemir Rodrigues de Paula, 3º Sgt Flávio Mattos Gandini, 
3º Sgt Marcelo Mattos Gandini, Cb Carlos Roberto Maciel Gomes, Cb 
Cláudio Ribeiro de Souza, Sd José Antonio Ferreira de Souza, Lucio 
Augusto dos Santos, Sd Carlos Roberto Caetano, Sd Antonio Angeli, 
Sd Ozéas Ribeiro Corrêa, Sd José Maria da Cruz, Sd Jackson Chaves 
Gomes, Sd Valfrido Chieppe Dias, Sd Jailson Amaral Ramos, Sd Jorge 
Lúcio Virgilino, Sd Sergio dos Santos, Sd Wanderson Santana Souza, 
Sd Marcelo Soares Falcão, Sd Silvano Lima da Silva e Sd Denner Luiz 
Silveira da Silva. 
-Do Esq P Mont para a Cia de Comando e Serviço (CCS) do servidor pú-
blicos militar, St João Manoel Duarte. [que por falta de previsão de vaga 
para subTenente PM no quadro do Pelotão de Cães, fica adido a Cia P 
Choque]. (Adt.º DP, nº 037, de 16 de maio de 1965).

Assim são transferidos para compor o Pelotão de Cães da Companhia 
de Policiamento de Choque da PMES, que continua instalada no Parque de 
Exposição de Carapina, município de Serra-ES, 22 policiais militares contan-
do com o 1º Tenente PM Sérgio Alves Pereira que o comandaria até o dia 
28 de agosto de 1996, quando então, passou o comando ao 1º Tenente PM 
Eduardo Nunes. 

Em 7 de julho de 1997, o Major PM Juarez Monteiro da Silva, Cmt da 
Cia de Polícia de Choque, através da parte nº 402, encaminha ao Coronel 
PM Subcomandante e Chefe do Estado Maior Geral da PMES (EMG), para 
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análise e aprovação, as primeiras “Normas para Organização do Canil da 
PMES” e “regulamentação de suas atividades”, as quais são aprovadas e 
publicadas.

13 A TRANSFORMAÇÃO EM COMPANHIA DE OPERAÇÕES COM 
CÃES

Coube ao Governador do Estado do Espírito Santo, Vitor Buaiz, através 
do Decreto nº 4.328-N, que retroage seus efeitos a contar de 7 de julho de 
1998, promover a extinção da Companhia de Polícia de Choque e a criação 
do Batalhão de Missões Especiais (BME) na PMES. Com o novo detalha-
mento interno da Unidade, que permanece sob o comando do Major PM Jua-
rez Monteiro da Silva, foi extinto o Pelotão de Cães e instituída a Companhia 
de Operações com Cães (Cia Op Cães). Feita a transição, foi classificado no 
comando da citada Companhia o Capitão PM Eduardo Nunes.

É no ano de 1999 que se realizou o primeiro Curso de Cinofilia na 
PMES, com carga horária de 240 horas, no período de 14/09 a 05/11/99, em 
que concluíram com aproveitamento os seguintes policiais, em ordem de 
graduação: 

Asp Of Charles Souza da Silva, Asp Of Carlos Magno de Oliveira Silva, 
2º Sgt Wildson Nascimento de Faria, 3º Sgt Anthony Moraes Costa, 3º 
Sgt Marcelo Assis Batista, 3º Sgt Carlos Thiers do A. Rodrigues, 3º Sgt 
Josué Facundes, Sd Fabrício Oliveira Mendes, Sd Jean Ramalho An-
drade, Sd Marcelo de Jesus Falcão, Sd Silvano Lima da Silva, Sd André 
Montibeller Sextaro, Sd Jaelson Amaral Ramos, Sd Maurício Rodrigues 
Lauriano, Sd Antônio Carlos Favoretti Trabach, Sd Geomar Martins Me-
deiros, Sd Denílson Fiorane, Sd Marcelo Severino, Sd Erick Rosa da 
Silva, Sd Valter Araújo Sampaio, Sd Cristiano Rafael, Sd João Paulo de 
Jesus, Sd Wanderson Santana de Souza, Sd Sílvia Batista Marques, Sd 
Valdeci Có, Sd Norberto Guimarães Rodrigues, Sd Simar Rufino San-
tana, Sd Antônio Angeli, Sd Ozéas Ribeiro Correa, Sd Paulo César da 
Silva e Sd Ivan de Jesus.
(BI /BME nº 047, de 25.11.1999).

Os 1º e 2º colocados respectivamente no Curso de Cinotecnia, Aspi-
rantes a Oficial PM Charles Souza da Silva e Carlos Magno de Oliveira Silva, 
foram transferidos para o BME, completando o efetivo de Oficiais da Cia de 
Operações com Cães. No final do ano de 1999, conforme ofício nº 045 do 
Capitão Eduardo Nunes, Cmt da Subunidade, datado de 9 de dezembro do 
ano citado e encaminhado ao consultor da Telemar, Francisco Pinheiro, em 
que solicitou a transferência do telefone 228-4001, da antiga sede do canil 
da PMES, para a nova sede da Companhia de Operações com Cães do 
BME, situada na Avenida Norte Sul, próximo ao Terminal de Transporte Co-
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letivo Urbano de Carapina (entre os bairros Manoel Plaza e São Geraldo), no 
mesmo município de Serra-ES, conforme a mudança de sua sede.

A mudança segundo consta do “Manual de Cinotecnia Policial” do BME 
(2008), foi ocasionada pelo arrendamento da área onde se encontrava no 
Parque de Exposição de Carapina (Serra-ES), pela empresa Multi Service, 
o que levou a PMES a firmar um contrato de comodato com a empresa Vale 
do Rio Doce, dona da área. 

Dentre os principais fatos no ano de 2000 tivemos a realização do Es-
tágio de Cinofilia, com a participação de diversos policiais militares, o qual 
depois de concluso, resulta em um marco histórico importante na história do 
BME, que é o ingresso da primeira integrante feminina da PMES, Soldado 
PM Sílvia Batista Marques, no efetivo do Batalhão de Missões Especiais e 
da Companhia de Operações com Cães da Polícia Militar do Espírito Santo, 
constituindo-se na quebra de um paradigma no que diz respeito às Unidades 
de Operações Especiais na época. 

A nova sede do canil da Companhia de Operações com Cães do BME 
foi inaugurada pelo Major PM Monteiro, Comandante do BME, em dezembro 
de 2000, e recebeu o nome “Canil Licínio Vieira”. O homenageado, Cabo 
PM RR Licínio Vieira, nasceu em Vitória-ES, no dia 8 de abril de 1939, filho 
de Joaquim Vieira dos Santos e Odete Vieira, ingressou na PMES, em 5 
de maio de 1962, foi promovido a Cabo PM em 3 de março de 1989, sendo 
transferido para a reserva remunerada da Corporação capixaba em 12 de 
março de 1991. Foi um dos precursores do Canil da Polícia Militar, em 1970, 
e quando requisitado pelo Sargento Valtemir, a partir de 1994, mesmo na 
reserva Remunerada da PMES não mediu esforços para auxiliar na reativa-
ção do Canil da Corporação, prestando-lhes brilhantes serviços, o que lhe 
rendeu a merecida e louvável homenagem.

Em 19 de julho de 2001 (Adt.º 029), assume o comando da Companhia 
de Operações com Cães do BME o Capitão PM Alessandro Juffo Rodrigues 
e tem início no BME o 2º Curso de Cinotecnia da PMES, com carga horária 
de 320 horas, no período de 19/08 a 11/10/2002, concluindo com aproveita-
mento os seguintes policiais:

2º Ten Nilda Dummer, 2º Ten José Antônio Lopes Cardoso, Asp Of An-
dré Nascimento Honorato, 2º Sgt Robson de Souza Sueth, Cb Márcio 
de Oliveira, Cb Silayr Pedra Ribeiro, Sd Jorge Lúcio Virgilino, Sd Juliano 
César Salles, Sd Cleida Vieira Pereira, Sd Elisângela Sandrelli do Nas-
cimento, Sd Edney Martins de Souza, Sd Silvanoy Costa de Almeida, Sd 
José Paulo de Souza Basílio, Sd Celço Gonçalves de Oliveira, Sd De-
nílson Nunes de Freitas, Sd Júlio César Bruno Souza, Sd Cleib Portela 
Jorge, Sd André Pedra Ribeiro, Sd Gildo Gomes e Sd Joadir Apolinário 
dos Anjos Júnior. (Livro P/3 – BME).
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O Capitão PM Juffo permaneceu na função de comando da SU até o 
dia 7 de novembro de 2002 (Adt.º 042), quando foi substituído pelo Capitão 
Alexandre Ofranti Ramalho.

O Capitão Ramalho, que permaneceu por pouco tempo no comando, 
foi substituído no dia 30 de janeiro de 2003 (Adt.º 005) pelo Capitão Geo-
vanio Silva Ribeiro. E mais uma vez o canil da PMES foi notícia, conforme 
publicou o jornal “A Gazeta” do dia 8 de setembro de 2003, com a manchete 
“Eles são policiais militares bons para cachorro” (p.18), que falou do treina-
mento dos animais realizado no Canil da PMES, em Carapina, Serra-ES. 

No dia 31 de outubro de 2003, encerrou-se o primeiro estágio de “De-
tecção de Entorpecentes com Cães” do BME, que se iniciou em 6 de outu-
bro, com carga horária de 120 horas, concluindo com aproveitamento, em 
ordem de posto e graduação, os seguintes PM:

2º Ten Ronaldo Raimundo, 2º Ten José Antônio Lopes Cardoso, Sub Ten 
Rachel Montimor Brandão, Cb Marcos Jorge de França, Cb Márcio de 
Oliveira, Cb João Paulo de Jesus, Sd Silvano Lima Silva, Sd Edney Mar-
tins de Souza, Sd Geziel Reis Andrade, Sd Valter Araújo Sampaio, Sd 
André Pedra Ribeiro, Sd Roberto Ferreira Ventura, Sd Gedilson Ramos, 
Sd Simar Rufino Santana, Sd Jorge Lúcio Virgilino e Sd Walter Ferreira 
Júnior. (Livro P/3 – BME).

Em 7 de novembro de 2003 o Jornal “A Tribuna”, sob a manchete “Uni-
versitária é seqüestrada” (p.16), aborda o uso de cães farejadores da PMES 
na ação que culminou com a prisão de um dos delinquentes,

Em 8 de março de 2004, “Dia Internacional da Mulher”, o Jornal “Notí-
cia Agora” do ES, com a manchete “Elas não têm medo do Perigo”, de Ana 
Paula Mill, (p. 9), aborda a atuação das mulheres na Companhia de Opera-
ções com Cães do BME/PMES, relatando a experiência da Tenente PM Nil-
da Dummer, a primeira Oficial feminina a ingressar na Unidade, abordando 
ainda o nome da Soldado PM Cleida Vieira Pereira, mulheres que atuam no 
Batalhão de Missões Especiais integrando o Canil da Corporação capixaba. 

Através do Aditamento da Diretoria de Ensino 
e Instrução da PMES, nº 047, de 12 de novembro 
de 2002 (DEI) foi homologado o distintivo do “Curso 
de Cinofilia Básica” da PMES (ao lado), elabora-
do por integrantes da Cia Op Cães do BME e do 
Canil do BME, objeto de reportagem pelo Jornal “A 
Gazeta” do dia 9 de dezembro de 2002, quando 
abordou o adestramento de cães na PMES, cons-
tando “Cães foram atração em evento no quartel da 
Polícia Militar, Grande Vitória, pág. 14”.
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Nova mudança no comando da Companhia de Operações com Cães 
ocorreria em 9 de junho de 2004 (adt.º 023), quando assumiu a função o Capi-
tão Marcelo Tavares de Souza, em substituição ao Capitão Geovanio. Foi sob 
o seu comando que a subunidade do BME transferiu-se em 2005, da sede da 
Avenida Norte Sul, distrito de Carapina, município de Serra-ES, para a sede do 
comando do Batalhão de Missões Especiais, em Maruípe,Vitória –ES.

O Quartel do Batalhão de Missões Especiais (BME) da PMES encontra-
se situado na Rodovia Serafim Derenzi, nº 11.240, Bairro Santa Martha – Vitó-
ria - ES, atrás da Corregedoria e anexo ao Quartel do Comando Geral (QCG) 
da PMES. 

Um novo curso de Cinotecnia se iniciou no BME/PMES, em 28/02 e se 
encerrou em 25/04/2005, com uma carga horária de 362 h/a, sendo que con-
cluíram com aproveitamento em ordem de antiguidade os seguintes servido-
res públicos militares da PMES: 03 (três) 2º Tenentes, 02 (dois) Aspirantes a 
Oficial, 02 (dois) Cabos e 12 (doze) Soldados e do Corpo de Bombeiros Militar/ 
ES, 01 (um) 2º Tenente e 01 (um) Soldado.     

No dia 25 de agosto de 2005, data em que se comemora nacionalmente 
o “Dia do Soldado”, o jornal “Notícia Agora” do ES, com a manchete “Mulheres 
encaram a vida militar” (p.9), faz uma reportagem abordando, mais uma vez, 
as Policiais Militares femininas integrantes da Companhia de Operações com 
Cães do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo, 
sendo citadas com destaque na Foto 5, as Integrantes da Cia Op Cães do 
BME/PMES, tendo a esquerda a Soldado PM Cleida Vieira Pereira e a direita 
a Tenente PM Nilda Dummer, Subcomandante da Subunidade.

Foto 5 – Policiais Militares femininos integrantes do canil da PMES.
                          (extraída do Jornal “Notícia Agora”)
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Outro Curso de Cinotecnia do BME, com carga horária de 260 horas, 
iniciou-se em 28 de abril, encerrando-se no dia 3 de junho de 2008, com 
destaque por possuir integrantes de outras coirmãs: 

 O Capitão PM Marcelo Tavares de Souza permaneceria no comando 
da SU até o dia 6 de setembro de 2007 (Adtº 036), quando foi substituído 
pelo Capitão Paulo Rogério do Carmo Barbosa. No dia 28 de agosto de 2008 
o Jornal “A Tribuna” publicou uma matéria com a manchete “Dark, o terror 
dos bandidos” (p. 17), em que abordou o cão “Dark”, da raça Pastor Alemão, 
que atuou no Canil da Companhia de Operações com Cães do Batalhão de 
Missões Especiais da PMES na captura de delinquentes. 

A fé também faz parte da rotina de todos nós e em nossas atividades, 
principalmente as policiais militares em que as situações de risco são emi-
nentes e constantes, daí o Manual de Cinotecnia Policial do BME (2008) 
inserir a seguinte oração: 

O Batalhão de Missões Especiais desenvolve, através da Companhia 
de Operações com Cães (Cia Op Cães) da Unidade Especial, as ações de 
operações de busca, resgate e salvamento, ocorrências em estabelecimen-
tos penais, demonstrações de cunho educacional/recreativo, policiamento 
em praças desportivas, controle de distúrbios civis, reintegração de posse, 
detecção de entorpecentes, contra-guerrilha urbana e rural, ocorrências com 
reféns, policiamento ostensivo motorizado e a pé com cães.

No que diz respeito a instrução e qualificação para os integrantes da 
Companhia de Operações com Cães, temos as seguintes disciplinas:
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Obediência Básica para Cães (130 h), Faro (68 h), Busca e Captura 
(72 h), Treinamento Físico Militar (68 h), Técnicas de Agility (20 h), Tiro 
Policial (20 h), Operações em altura (6 h), Nós e amarrações (4 h), Fi-
guração de Formação para Cães (48 h), Patrulha com Cães (8 h), CDC 
com cães (2 h), Procedimento Operacional (2 h), Defesa Pessoal (8 h), 
Educação Física com Cães (10 h) e Noções de Veterinária (4 h), com 
carga horária total de 470 horas.

No dia 2 de agosto de 2009 o jornal “A Tribuna”, com texto de Luciana 
Almeida e arte gráfica de André Félix, tendo como fonte o Tenente PM José 
Antônio Lopes Cardoso, da Companhia de Operações com Cães do Bata-
lhão de Missões Especiais da PMES, com a manchete “Treinamento Espe-
cial para os Cães Heróis” (p. 24), mais uma vez homenageou a subunidade 
abordando a história, atividades radicais, treinamento, características, raças 
e sinais para cada situação envolvendo os cães da Corporação capixaba. O 
Capitão Rogério permanece na função de comando da Cia Op Cães do BME 
até o dia 13 de agosto de 2009 (BI 032), quando foi designado e assumiu o 
cargo o 1º Tenente Marsuel Botelho Riani, atual Comandante (Ago/2010).

A partir da reativação, em 1994, com a denominação de Canil no Es-
quadrão de Polícia Montada, depois, Pelotão de Cães na Companhia de 
Polícia de Choque e finalmente Companhia de Operações com Cães do Ba-
talhão de Missões Especiais da PMES, comandaram a organização policial 
militar (OPM) vinculada ao Canil da Corporação os seguintes Oficiais:

COMANDANTES DA OPM COM CÃES DA PMES APÓS A REATIVAÇÃO 

14 OS ATUAIS INTEGRANTES DO CANIL DO BME DA PMES

Em novembro de 2009, o Batalhão de Missões Especiais da PMES, 
sob o comando do Tenente Coronel PM Glauco Carminat Rodrigues, um 
entusiasta da história da PMES, tem no efetivo da Companhia de Operações 
com Cães da OPM os seguintes integrantes:

Foto 6 - A partir da esquerda: 1º Ten PM Sérgio Alves Pereira (1994-96), 
Cap PM Eduardo Nunes (1996-2001, Cap PM Alessandro Juffo Rodrigues (2001-02), Cap 

PM Alexandre Ofranti Ramalho (2002-03), Cap PM Geovanio Silva Ribeiro (2003-04), 
Cap PM Marcelo Tavares de Souza (2004-07), Cap PM Paulo Rogério do Carmo Barboza 

(2007-2009), 1º Ten PM Marsuel Botelho Riani (atual 2009).
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Cap PM Marsuel Botelho RIANI, 1º Ten PM Stefan de Oliveira PIMENTA, 
Sub Ten VALTEMIR Rodrigues de Paula, 1º Sgt PM JOSUÉ Facundes, 
2º Sgt RONALDO Costa dos Santos, 3º Sgt Washington dos SANTOS, 
Cb JOSÉ Maria Gonçalves da Cunha, Cb Leandro Ferreira FÉLIX, Cb 
GEDILSON Ramos, Cb ÉLIO Ribeiro, Cb JOELTON Ulbano Manoel, Cb 
Wanderson SANTANA de Souza, Cb Jaelson AMARAL Ramos, Cb SIL-
VANO Lima da Silva,Cb Eliel Silva NUNES, Sd Jorge LÚCIO Virgilino, 
Sd SÉRGIO dos Santos, Sd Walter Ferreira JÚNIOR, Sd CLEIDA Viei-
ra Pereira, Sd Adeildo Feliciano VITAL da SILVA, Sd André Montbeller 
SEXTARO, Sd Juliano Cézar SALLES, Sd André PEDRA Ribeiro, Sd 
Francisco Isânio VERAS da Silva, Sd Norberto GUIMARÃES Rodrigues, 
Sd Katiúcia AHNERT, Sd Rodrigo Miranda PINHEIRO
Fonte: P/1 – BME, 13 de dezembro de 2009.

14.1 OS 15 ANOS DA COMPANHIA DE OPERAÇÕES COM CÃES 
DO BME/PMES

O Comandante Geral da PMES, Coronel PM Oberacy Emmerich Jú-
nior e o Comandante do BME, Tenente Coronel PM Glauco Carminat Rodri-
gues, promoveram no dia 13 de dezembro de 2009 o Seminário “Cuidados 

Foto 7 – Todos os integrantes da Companhia de Operações com 
Cães do Batalhão de Missões Especiais da PMES, em 13/12/2009.
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- das 8 às 8h30: Recepção;
- das 8h40: Abertura do evento; 
- das 8h40 às 9h30:  Palestra sobre “Zoonoses”;
- das 9h30 às 9h50: Coffee Break
- das 9h50 às 10h40: Palestra sobre ‘Cuidados caninos’
- das10h40 às 11h30: Palestra: “Histórico e Perspectivas da Cia de Op com 
Cães”;
- das 11h30 às 12 horas: Entrega de Certificado e Sorteio de Brindes.

O seminário comemorativo proporcionou uma ação social, pois a ins-
crição foi feita mediante a entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis 
nas filiais da Climev-Clínica Veterinária, nos municípios de Vitória, Serra e Vila 
Velha, os quais foram doados a uma instituição beneficente. 

Foto 15 – Os pesquisadores da obra: À esquerda Cabo PM do BME, José Maria Gon-
çalves da Cunha, ao centro Coronel PM RR Gelson Loiola e a esquerda a Soldado PM 
do BME Cleida Vieira Pereira, na sala de livros do Arquivo Geral da DP/PMES, no QCG, 

em Maruípe, Vitória-ES, 2009.

Caninos”, em comemoração aos 15 anos da Companhia de Operação com 
Cães do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo 
(PMES), com a seguinte programação: 

É justamente com este evento que encerramos a nossa prazerosa pes-
quisa de contar mais uma parte importante da encantadora história da nossa 
briosa Polícia Militar do Espírito Santo. 

15 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história dos pioneiros que comporam o primeiro quadro do Canil da Cor-
poração capixaba se constitui em um marco importante para a história da Polícia 
Militar do Espírito Santo, pois, deram inicio a partir de 7 de agosto de 1970 uma 
nova modalidade de ação policial com o emprego de cães que havia sido de-
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sativada em 1976 e reestruturada em 1994, provando serem competentes para 
a execução da árdua e difícil arte de mediar os conflitos sociais resultantes da 
violência que assola a sociedade capixaba. 
E, sem qualquer sombra de dúvida, os cães e todos os seus adestradores que 
hoje integram a Polícia Militar do Espírito Santo, a quem dedico esta obra, mere-
cem as nossas homenagens por construírem e continuar a construir a importan-
te história de suas participações no sucesso das Corporações Policiais Militares 
ao longo de suas existências, e por ser eterna, a história continuará. 


