
Cel Inf José Luis Barbosa DEINA 

Filho de Luiz Deina e Oneide Barbosa Deina, é natural de Curitiba-PR onde nasceu em 05 de 
Junho de 1972. É casado com a senhora Gyselle Pantoja Martins Deina. Possui três filhos, Leonardo 
Santos Deina, Enzo Martins Cavalcante e Maria Luiza Martins Deina. Estudou na Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, em 1990, e ingressou na Academia Militar das 
Agulhas Negras no ano de 1991, sendo declarado Aspirante a Oficial em 1994. 

Formação 
• Infantaria - Academia Militar das Agulhas Negras - Bacharelado em Ciências Militares e 
Bacharelado em Administração 
• Escalador Militar/ Básico Combatente de Montanha 
• Motociclista militar 
• Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - Mestrado em Operações Militares 
• Estágio de Adaptação à Selva 
• Curso de Comando e Estado-Maior (ECEME) - Especialização em Ciências Militares 

Promoções 
2º Tenente - 1995 1 º Tenente - 1996 Capitão - 2000 Major - 2008 Tenente- Coronel - 2014 
Ceronel - 2018 

Ori:anizações Militares em que serviu 
• 3ª Cia/34 B I Mtz, Guaíra-PR, de 1995 a 1996 
• 5ª Companhia de Polícia do Exército, Curitiba-PR, de 1997 a 2001 
• 51 º Batalhão de Infantaria de Selva, Altamira-PA, de 2003 a 2005 
• 27º Batalhão Logístico, Curitiba-PR, de 2005 a 2008 
• 62º Batalhão de Infantaria, Joinville-SC, de 2009 a 2013 
• Comando da 5ª Região Militar, Curitiba-PR, de 2015 a 2016 
- Comandante do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado - 2017 a 2018 



O Coronel José Luís Barbosa Deina assumiu o comando do 30º BI Mec em 19 de janeiro de 
2017. Na função manteve a continuidade do trabalho realizado por seus antecessores no 
cumprimento das missões da Organização Militar. 

Como comandante do Batalhão foi responsável pela incorporação de 284 militares no ano de 
2017 e 273 militares no ano de 2018, referentes ao contingente de efetivo variável que prestaram o 
serviço militar obrigatório. Tal aspecto caracterizou para muitos apucaranenses o primeiro vínculo 
de responsabilidade com uma atividade remunerada, além de fomentar a economia da região. 

No biênio 2017/2018 foi responsável direto pelas aquisições, licitações e contratos do 
Batalhão com empresas da região e principalmente do município de Apucarana, na prestação de 
serviços e entrega de produtos licitados, colaborando de forma efetiva para o desenvolvimento 
econômico da cidade. 

Ainda, no período, o Batalhão atuou ativamente em campanhas de doação de roupas e 
agasalhos, bem como, doações de sangue, proporcionando aos órgãos responsáveis o apoio 
necessário às pessoas necessitadas e a manutenção dos estoques do HEMEPAR, em Apucarana. 

No viés cívico, proporcionou atividades no Batalhão com a presença da sociedade 
apucaranense em formaturas e solenidades cívico-militares, despertando o espírito patriótico e o 
sentimento de amor ao seu País, reforçando os valores éticos e morais presentes na Instituição 
Exército Brasileiro. 

Nos dois anos em que esteve à frente do 30° BI Mec comandou o Batalhão nas operações 
junto à faixa de fronteira do Brasil, totalizando 9 (nove) ações, atuando no combate aos ilícitos 
transfronteiriços, particularmente armas e drogas, proporcionando a dissuasão e colaborando 
significativamente para a redução da entrada destes produtos em território nacional para alimentar 
organizações criminosas. 

Ainda no ano de 2018, comandou a operação interagências para liberação das rodovias da 
região norte do Estado do Paraná para a livre circulação de produtos, face a paralisação dos 
caminhoneiros, garantindo o abastecimento das cidades da região. 

Também neste mesmo ano atuou ativamente junto a concessionária CCR para a finalização 
das obras da trincheira junto ao Batalhão, proporcionando ao usuário em geral a facilidade de 
deslocamento em direção ao município. 

Na formação do soldado, trabalhou ativamente para que o jovem cidadão ingresso no serviço 
militar consolidasse o seu caráter pautado em conceitos e valores éticos e morais de conduta, tendo 
como meta entregar à sociedade, após o ano de instrução, um cidadão íntegro e ciente de suas 
responsabilidades para com a sociedade de Apucarana e com o seu País. 


