Cel José Walber Rufino Tavares (CBMPB)
Nascido aos 26 de abril de 1966, na cidade de João Pessoa, capital do Estado
da Paraíba, filho do Sr. Antonio Rufino e da Sra. Maria Tavares Rufino, nasceu
numa família que abraçou o serviço militar, iniciado pelo pai o Tenente Rufino em
setembro de 1941 que foi seguido por três filhos, Ednaldo, Edmilson e Walber; por três
netos Jousilene e Jailson Sales, descendentes do Edmilson e por Thales, descendente do
Walber.
Depois de concluir os estudos básicos, aos 18 anos de idade, Walber Rufino,
seguiu a carreira militar de seu pai, ingressando na Escola de Oficiais do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, sendo declarado Aspirante e Engenheiro de
Segurança em dezembro de 1987, Turma Tancredo Neves.
Promovido ao posto de segundo tenente em agosto de 1988, em 1989 se
especializou em combate a incêndio e salvamento em curso promovido pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, auspiciado pela Agência de Cooperação
Internacional do Japão (J1CA). Catorze anos depois, como capitão, em agosto de
2003, concluiu o curso de especialização de Intervenção em Catástrofes realizado pela
Escola Nacional de Proteção Civil, patrocinado pela Agência Espanhola de Cooperação
Internacional (AEC1), em Vacia-Madrid.
Em 2004, concluiu o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais na Escola Militar do
Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, concluindo simultaneamente a especialização
em Gestão Contra Sinistros, pós-graduação ofertada pela Universidade Estadual do
Ceará (UECE) em parceria com o Corpo de Bombeiros daquele Estado.
Ao longo de sua carreira militar, se dedicou em especial a assuntos voltados à
pesquisa cientifica, a gestão operacional e educacional no seio da corporação, tendo
alcançado em 2003, ainda no posto de Capitão, o ápice do cargo, sendo nomeado Chefe
do Departamento de Ensino e Operações do Estado Maior Geral da Polícia Militar,
conhecido pelo acrônimo (PM/3).
Em 2011, quando tenente-coronel, concluiu o programa de doutorado do Centro
de Altos Estudos de Segurança 'CEL PM NELSON FREIRE TERRA", da Polícia
Militar do Estado de São Paulo recebendo o título de Doutor em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública.
Promovido a coronel em abril de 2013, foi para a reserva em junho de 2015
passando a se dedicar a consultorias empresariais no campo da pesquisa científica,
gestão dos negócios e dos processos. Em 2020 passou a integrar, como catedrático, a
Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal
(ALMEBRAS), assim como, foi aceito como sócio titular do Instituto Brasileiro de
Segurança e Justiça (IBRASJUS).

