
HOMENAGEM PÓSTUMA AO CONFRADE PEDRO IVO 
 

Hoje a AMCLAM faz o lançamento do livro “Pedro Ivo de Carvalho Viana: Uma 
história de sucesso”, em homenagem ao confrade Pedro Ivo. Lembro-me que acordei, 
na manhã do dia 5 de junho de 2020, dia seguinte ao seu falecimento e, não sei qual a 
razão, mas logo surgiu a ideia de sugerir ao Presidente da AMCLAM que fosse prestada 
uma homenagem ao confrade Pedro Ivo, por ocasião da celebração religiosa do 30º dia 
do seu falecimento, visando deixar materializado, através um documento no formato de 
um livreto contando, mesmo de forma sucinta, a sua trajetória de vida. Em seguida fui ao 
computador e aquela ideia foi descrita em detalhes. A etapa seguinte foi encaminhá-la ao 
Cel. Furtado, onde estava dito que fosse feita pesquisa com a participação de alguns 
colaboradores, depois fosse feita uma reunião com esses colaboradores para a 
consolidação dos dados pesquisados em um documento, do tipo “Livreto”, contando 
algumas passagens da vida do nosso amigo Pedro Ivo.  O objetivo de tal sugestão era 
possibilitar a AMCLAM prestar uma homenagem a sua família por ocasião da celebração 
religiosa do 30º dia do seu falecimento ou em outra oportunidade, caso o COVID-19 
impossibilite que fosse feita na data sugerida. Pelo visto a COVID-19 atrapalhou os planos 
iniciais e só agora a homenagem pode ser realizada. 

Por dever de justiça informo que o Presidente da AMCLAM – Cel. Furtado aceitou 
aquela sugestão e, mais do que isso, passou a trabalhar para viabilizá-la e essa 
solenidade é a prova inconteste desse seu trabalho.   
 Em 4 de junho de 2020 tive a oportunidade de me manifestar sobre o seu 
falecimento dizendo: Meu caro Pedro Ivo, chegou a hora. Deus o levou. Ficamos todas 
consternados pelo que entendemos ter sido uma partida prematura. Sabíamos do seu 
valor e do quanto, ainda, poderia contribuir com seus amigos e familiares. Fico a recordar 
da poetisa Ester, sua mãe, que na minha passagem pelo Gabinete Militar a conheci 
trabalhando na seção de pessoal do Gabinete Civil e em várias oportunidades ela se 
manifestava com muito orgulho do filho Pedro Ivo. Depois vim a conhecê-lo como Diretor 
dos Correios e Governador do Rotary. Fizemos amizade e ela se solidificou, bem mais, 
quando se tornou Presidente da Sociedade dos Amigos da Polícia Militar – SAMPM. 
Órgão criado por mim, quando comandante geral da Polícia Militar do Maranhão, com a 
participação efetiva do Monsenhor Hélio Maranhão e de muitos outros amigos e amigas 
frequentadores da Capela Militar. Vários presidentes passaram pela SAMPM, mas ele foi 
o grande Presidente, que conquistou a todos nós pelo exemplo de homem público, pela 
doçura da pessoa humana que era, pela sua dedicação a causa da SAMPMA, pela sua 
inteligência, pela sua extraordinária capacidade de fazer e de manter amizades, bem 
como pela rigidez dos princípios morais que seguia, demonstrando ser um ferrenho 
seguidor do estoicismo. Hoje, a sociedade Ludovicense, o Rotary, a SAMPM, a AMCLAM, 
sua família e nós, os seus amigos ficamos com a dor desta grande separação. Neste 
momento, pedimos a Deus que acolha este grande irmão e, ao mesmo tempo, conforte o 
coração enlutado da sua estimada família. 
 Da mesma forma que fiz em relação ao Pedro Ivo, deixo uma sugestão para que 
seja adotado, pelo Presidente da AMCLAM, o mesmo tipo de homenagem para os 
confrades Fuad e Frazão. Sendo aceita a sugestão me prontifico a colaborar com 
depoimento sobre a Frazão, que foi meu auxiliar, quando comandei o Centro de Formação 
de Praças – CFAP.  

Encerrando quero agradeço ao Presidente da AMCLAM pelo lançamento do livro 
“Pedro Ivo de Carvalho Viana: Uma história de sucesso”, onde retrata de forma 
sucinta a vida de um maranhense, que em razão do desempenho de suas atividades 
profissionais e sociais conquistou o respeito e a admiração da sociedade maranhense.  

Obrigado. 
São Luís, 12 de outubro de 2021 
Manoel de Jesus Moreira Bastos 


