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Presidente da ABERSSESC cumpre agenda representativa e participa de 
solenidades na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina

Primeiro café colonial é sucesso de público e se 
consolida no calendário anual da ABERSSESC

A ABERSSESC realizou, em maio, 
o 1º café colonial em homenagem 
às mães. Cerca de 200 pessoas 
– entre associados (as), mães e 
não-sócios – estiveram presentes.

 A tarde estava agradável, além 
do café, teve um grande bingo com 
diversos prêmios e sorteios de 
vários brindes extras – doações 
de diretores e parceiros da Asso-
ciação. 

Diretoria Executiva reuniu-se com o 
secretário de Estado da Segurança Pública
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A solenidade aconteceu no dia 24 de abril, data de fundação da Associação

Em pauta assuntos 
de interesse dos 
praças: Plano de 
Carreira dos Praças 
(PCP), Quadro de 
Oficiais Auxiliares 
(QOA), segurança 
dos militares e 
agentes da segu-
rança, quando em 
serviço e, reposição 
salarial.

Da esq. presidentes da ABERSSESC e dos Conselhos Delibera-
tivo e Fiscal, subtenentes Flavio Hamann, Domingos Joaquim 
Leal e Ledeni Sebastião dos Santos, reassumiram seus cargos 
e permanecem pelos próximos três anos (Gestão 2018/2021)

Da esq. presidente, vice-presidente, diretores financeiro, so-
cial e cultural, de Patrimônio e de camping, subtenentes Fla-
vio Hamann, Cléber de Paulo Irmão, Paulo César Silva, Edison 
Linhares Júnior, Adão Cândido e sargento Geralci Sander dos Santos
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Palavra do Presidente
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Flavio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Primeiramente gostaria de agradecer a presença 
de todos que vieram prestigiar esta solenidade, que 
junto a valorosos e valiosos companheiros, assumem 
comigo novamente a Diretoria Executiva da Asso-
ciação Beneficente e Recreativa dos Subtenentes e 
Sargentos do Estado de Santa Catarina - ABERSSESC. 
Saúdo também os nobres amigos do Conselho Delib-
erativo e Fiscal.

Gostaria de registrar que na data de hoje estamos 
também comemorando o aniversário de fundação 
da nossa Associação. São 84 anos de história e luta 
pelos direitos dos nossos militares. Temos orgulho 
de fazer parte da ABERSSESC, uma das entidades 
representativas mais antigas do Estado. Pois bem, 
hoje reassumimos esta Diretoria por mais três anos. 
Fomos reeleitos para dar continuidade ao trabalho 
que viemos desenvolvendo ao longo dos últimos três 
anos. Quando assumimos em abril de 2015 demos 
iní�cio a um novo estilo e um novo modelo de gestão 
aqui na ABERSSESC. E é com esse gás e com essa 
vontade de fazer mais que assumimos novamente, 
por mais três anos, esta Diretoria Executiva.

O que nos move é o espí�rito de renovação. Nos-
sa proposta é baseada na representatividade, no 
resgate do quadro associativo, nas inovações e di-
vulgações do nosso trabalho. Hoje estamos inician-
do um novo ciclo, no qual teremos muitos e novos 
desafios, bem como novas metas a serem alcança-
das, durante todos os dias nos próximos três anos, 
pela presidência, pela nova diretoria, pelos novos 
conselheiros e por todos os funcionários e colabora-
dores, visando, sempre, o associado.

A ABERSSESC vem se consolidando como uma 
instituição moderna, ágil e dinâmica que está sem-
pre preocupada em promover e fortalecer a repre-
sentatividade junto aos poderes constituí�dos do 
nosso Estado. Nos últimos três anos, lutamos para 
implantação do Quadro de Oficiais Auxiliares. Apre-
sentamos pareceres, sustentações, comparecemos 
em diversas reuniões. Queremos que ele saia do 
papel e deixe de ser um sonho, um ideal e se torne 
real. Não tem sido fácil. Várias são as nossas dificul-
dades e barreiras enfrentadas. E posso afirmar que 
esta continuará sendo uma de nossas lutas pelos 
próximos três anos. Nós vamos buscar diálogo e en-
tendimento para que ele seja aprovado. Vamos lutar 
para que Santa Catarina deixe de ser o único Estado 
do Brasil que ainda não possui o QOA. Essa é uma 
reivindicação da nossa categoria. Essa é uma luta 
nossa e na qual não vamos desistir.

O Plano de Carreira dos Praças é outra luta, na 
qual não abriremos mão. Queremos e devemos lu-
tar pelos nossos colegas de farda que cumprem 
diariamente sua missão e que merecem ser recon-
hecidos e valorizados pela instituição e pela socie-
dade catarinense, já em tratativas com os senhores 
comandantes-gerais.

Nossa luta continua. Nossas obrigações e prer-
rogativas institucionais seguem por mais três anos. 
Continuaremos lutando na defesa, no fortalecimento 
e na ampliação de nosso quadro associativo.

Avançamos muito no setor de comunicação. Pre-
tendemos avançar ainda mais. Queremos ampliar 
nossas divulgações e para tanto queremos a partic-
ipação e a colaboração de nossos associados para 
compartilhar nossas notí�cias e interagir conosco.

Na busca de um anseio dos associados e com-
promisso da atual gestão, disponibilizamos aos as-
sociados uma assessoria jurí�dica que possa dar as-
sistência de qualidade e com conhecimento na área 
Militar. Ano passado firmamos parceria com a Na-

poleão Advocacia Militar. 
Um escritório especialista 
em Direito Militar e que 
muito tem nos auxiliado 
em questões jurí�dicas, no 
qual podemos contar com 
o melhor em defesa de 
nossos interesses, sejam 
eles na caserna ou priva-
dos. Mulitos associados já 
procuraram ajuda e puder-
am contar com os advoga-
dos do escritório.

Avançamos muito 
também em obras e re-
vitalizações. Na nossa sede social revitalizamos a 
passarela de acesso ao salão social e nossa rampa de 
acesso às dependências da ABERSSESC. No hotel de 
trânsito construí�mos uma suí�te para melhor atender 
aos associados, principalmente aqueles que passam 
por tratamentos de saúde. Construí�mos um mezanino 
em nosso salão que aumentou sua capacidade em mais 
50 lugares. Em nosso camping, localizado em uma das 
praias mais bonitas de Florianópolis, revitalizamos 
os parquinhos e cabanas. Construí�mos um salão para 
atender os associados e familiares com capacidade 
para reunir de forma confortável até 60 pessoas. E 
pretendemos fazer ainda mais. Há outras obras que 
precisam e devem ser realizadas nos próximos três 
anos para dar maior conforto e comodidade aos nossos 
associados e visitantes. 

Continuaremos alertas e atuantes, como sempre 
foi a tradição desta casa. Continuaremos com nosso 
posicionamento polí�tico, com posturas e propositu-
ras institucionais e sem personalismos, conjugando 
os nossos pleitos aos anseios dos associados. Da mes-
ma forma que defenderemos atitudes profissionais 
da nossa Associação, a presidência e a nova diretoria 
também terão as suas ações pautadas no planejamen-
to estratégico, contemplando visões de médio e longo 
prazo.

Ainda temos muito o que avançar. Agradeço a con-
fiança depositada a mim e a esta Diretoria que muito 
me honra.

Aos associados, associadas e demais presentes 
eu quero agradecer pela oportunidade, de mais uma 
vez, estar à frente desta Associação. Aos meus com-
panheiros de Chapa e aos muitos amigos que acredi-
taram nas nossas propostas e nos honraram com o seu
inestimável apoio, o meu muito obrigado.

Gostaria também de manifestar, em nome de to-
dos nós, um elogio aos nossos Associados que nos 
antecederam, pelo muito que contribuí�ram, ao longo 
dos anos, para dignificar a nossa Associação no cenário 
Estadual e até mesmo Nacional. 

Por fim, agradeço a minha famí�lia e peço per-
dão pela minha ausência. Agradeço a minha esposa, 
Cláudia, minha filha Ariane e minha mãe Ilsa, pelo 
apoio incondicional nesses últimos três anos e nos 
próximos três que virão. Agradeço aos colaboradores 
desta casa que vestem a camisa e trabalham com afin-
co e dedicação.

Rogo ao Grande Arquiteto do Universo que ilumine 
as nossas mentes e os nossos corações para que, com 
fé, sabedoria e coragem, possamos transformar as nos-
sas propostas em realidade.
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Primeiro café colonial é sucesso de público e se 
consolida no calendário anual da ABERSSESC

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch

A ABERSSESC realizou, em maio, o 1º café 
colonial em homenagem às mães. Cerca de 
200 pessoas – entre associados (as), mães e 
não-sócios – estiveram presentes.

“Não esperávamos que uma primeira edição 
do café fosse fazer tanto sucesso. Os convites es-
gotaram ao longo da semana e muita gente não 
conseguiu participar”, disse o diretor social e 
cultural da ABERSSESC, subtenente Edison Lin-
hares Júnior.

Para a sócia e conselheira sargento 
Jucelândia Andreza Marques este café res-
gatou a importância de se homenagear as 
mães e confraternizar essa data tão espe-
cial. “Foi uma tarde extremamente linda. 
Memorável como a data merece”, finalizou.

 A tarde estava agradável, além do café, 
teve um grande bingo com diversos prêmios e 
sorteios de vários brindes extras – doações de 
diretores e parceiros da Associação. 

“O café tem tudo para se tornar uma tradição 
em nossa Associação, assim como os nossos 
outros grandes eventos”, concluiu Linhares.

A ABERSSESC agradece o presidente, 
vice-presidente e diretores de Patrimônio, Fi-
nanceiro e de Camping; Flavio Hamann, Cléber 
de Paulo Irmão, Adão Cândido, Paulo César Silva 
e Geralci Sander dos Santos e sua esposa Geni 
dos Santos, respectivamente; por todo o empen-
ho e doações de brindes. 

Além deles a ABERSSESC agradece os seguin-
tes colaboradores: Avaí� Futebol Clube, O� ptica 
Referência, Floripa Grill, Restaurante Mirante, 
Agropecuária 4 irmãos, Associação Alvorada, 
Atacado Litoral, Janice Jóias, Lojas Koerich, AB-
ERSSESC, Igreja Matriz – Paróquia Nossa Senho-
ra da Boa Viagem (Saco dos Limões), CREDPOM, 
Hinode, Belmonte Empréstimos, Igreja Nossa 
Senhora de Fátima (Estreito), Cris Ritzel Espaço 
de Beleza, Gladis Garcia Fotografia, Faustino 
José de Souza – (sócio), Lilian da Silva - esposa 
do cabo Ribeiro (sócio) e Elisângela Ferro (es-
tagiária da ABERSSESC).
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Presidente da ABERSSESC cumpre agenda e participa de 
solenidades na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar

Rafaela Dornbusch

aberssesc

Fotos: Rafaela Dornbusch

A Polí�cia Militar de Santa Catarina completou, 
no último dia 5 de maio, 183 anos de criação. 
Para comemorar a data foi realizada uma soleni-
dade com entrega do Brasão de Mérito Pessoal 
1ª, 2ª e 3ª categoria; tí�tulo “Amigo da Polí�cia 
Militar”; “Medalha Mérito Policial Militar” – 
coronel Lopes Vieira” e “Comenda Barriga 
Verde”, bem como a promoção de oficiais e 
praças. 

“Faço parte da Polí�cia Militar. Participar deste 
momento e celebrar sua criação é um momento 
único de dedicação e honra”, disse o presidente 
da ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, que 
prestigiou a cerimônia juntamente com o dire-
tor social e cultural, subtenente Edison Linhares 
Júnior.

No dia 15 de junho, o Corpo de Bombeiros 
Militar catarinense completou 15 anos de eman-
cipação administrativa e administrativa da Polí�-
cia Militar. Para marcar a data foi realizada uma 
solenidade com a promoção de oficiais e praças 
e entrega de honrarias e medalhas.

O secretário de Estado da Segurança Pública, 
Alceu de Oliveira Pinto Júnior e o general da 14° 
Brigada, Ricardo Miranda Aversa, foram con-
decorados com o diploma de “Amigo do Corpo 
de Bombeiros Militar”. Na sequência, a soleni-
dade contemplou os militares agraciados com 
as medalhas por méritos em “Segurança Contra 
Incêndios”, por “Atendimento Pré-Hospitalar”, 
“Comunitário”, “Medalha Coronel Carlos Hugo 
Stockler de Souza”, “Mérito Bombeiro Militar” 

e “Mérito Tempo de Serviço” – 10 
(broze), 20 (prata) e 30 (ouro). Em 
todo Estado, foram promovidos 45 bombeiros 
militares - 35 oficiais e 10 praças.

Durante a cerimônia o secretário de Es-
tado da Segurança Pública, Alceu de Oliveira 
Pinto Júnior, afirmou que o governador Edu-
ardo Pinho Moreira encaminhará projeto de 
Lei à Assembleia Legislativa dispondo sobre a 
organização básica do Corpo de Bombeiros 
(LOB).

“São 15 anos de emancipação adminis-
trativa e financeira. Esse projeto de consol-
idação enviado a Alesc é um grande avanço 
para os bombeiros. Quanto aos agraciados e 
promovidos dou parabéns e felicidades no novo 
posto de graduação”, afirmou Hamann.

 
O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-

vio Hamann, participou, no dia 25 de junho, da 
solenidade de formatura do Curso Básico de 
Atendimento a Emergências - CBAE, entrega de 
viaturas e equipamentos do PACTO por Santa 
Catarina: três embarcações de busca e salva-
mento, caminhão ABTR cabine dupla equipado, 
câmara hiperbárica e um caminha roll on roll off 
ao Corpo de Bombeiros Militar.  

A ABERSSESC parabeniza os formandos e o 
CBM por estas conquistas, além de parabenizar 
o Governo do Estado por investir em novos 
equipamentos e viaturas em uma área da segu-
rança tão necessária e atuante.

Foto: Assessoria de Imprensa SSP/SC
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Noite romântica embala casais apaixonados na 
ABERSSESC no Dia dos Namorados - 12 de junho

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch
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Fotos: Rafaela Dornbusch

Uma noite especial - com decoração românti-
ca assinada por Gladis Garcia, mesas individuais 
e jantar de Ivo Buffet - embalada por músicas 
românticas e casais enamorados deu o tom ao 
3º Jantar dos Namorados da ABERSSESC.

A� s 22h iniciou-se o baile com a Banda Novo 
Rumo, que animou e embalou os casais que par-
ticiparam do evento.

“O jantar dos namorados, como todos os 
anos, foi sucesso absoluto. Os convites esgo-
taram rapidamente e todos que participaram 
puderam namorar ao som de músicas românti-
cas, num local especialmente preparado para o 
romantismo que a data sugere”, afirmou o dire-
tor cultural e social da ABERSSESC, subtenente 
Edison Linhares Júnior.
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Presidente e vice-presidente da ABERSSESC participaram de 
Fórum Nacional de Entidades Representativas de Militares

Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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O presidente e vice-presidente da 
ABERSSESC, subtenentes Flavio Hamann e 
Cléber de Paulo Irmão, respectivamente, par-
ticiparam do XVII Fórum Nacional das Enti-
dades Representativas dos Policiais e Bombei-
ros Militares do Brasil - ANERMB. O encontro 
reuniu entidades de todo o paí�s e aconteceu no 
Catussaba Resort Hotel, em Salvador - Bahia.

O objetivo do evento foi discutir temas de 
interesse dos policiais e bombeiros militares, 
além das pensionistas, que sempre vem buscan-
do garantir e conquistar direitos, na certeza de 
que isso refletirá em uma melhor prestação do 
serviço de segurança pública.

Conscientização política foi um dos temas 
debatidos durante os dois dias de Fórum

Em ano de eleição, durante o Fórum, muito se 
discutiu qual o papel dos militares e a desunião 
que há em não eleger um representante que de-
fenda os interesses dos policiais e bombeiros 
militares.

O deputado federal major Wherles Fer-
nandes da Rocha (PSDB/AC), especialista em 
Direito Militar, foi um dos palestrantes sobre 
este assunto.  

Para o parlamentar, é necessário que haja 
uma maior conscientização polí�tica  dos 
militares, pois, a atual bancada de deputados 
que existe na Câmara dos Deputados – atual-
mente são sete deputados federais oriundos 
de carreira militar -, precisa ser dobrada para 

que os interesses dos militares sejam realmente 
defendidos e tenham avanços. “Temos pautas 
importantes para as próximas eleições e por 
esse motivo precisamos fomentar essa con-
scientização polí�tica nos militares para que pos-
samos lá na frente, conquistar avanços significa-
tivos para eles e para o paí�s também”, disse.

Santa Catarina, por sua vez, está na con-
tramão de muitos outros Estados. Enquanto 
muitos se unem para eleger ao menos um can-
didato – em qualquer cargo ou ní�vel (Federal e 
Estadual), Santa Catarina acaba por ter vários 
candidatos tornando quase inviável eleger um 
único, já que os votos se dividem.

“O assunto precisa ser ampliado. E�  necessário 
que se discuta nos quarteis e nas entidades 
de classe, principalmente em Santa Catarina a 
conscientização polí�tica. Todos devem se unir 
e se apoiar. Precisamos que cada Estado e cada 
Corporação se conscientizem da necessidade 
de termos defensores da nossa categoria, bem 
como mostrar a sociedade que é importante ter 
representantes que tratem e se preocupem di-
retamente com a segurança pública. Categoria 
valorizada é sinal de mais qualidade no aten-
dimento a população”, afirmou o presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann.
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Solidariedade e compaixão do sócio, o sargento Gilberto 
Soares mudaram a vida de um egípcio que vivia nas ruas

Rafaela Dornbusch

Fotos: Betina Humeres / Diário Catarinense
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O que poderia ser mais uma ocorrência 
rotineira na vida de um policial militar tor-
nou-se uma história de amizade, compaixão e 
solidariedade. No final de 2017, o sócio da AB-
ERSSESC, 1º sargento Gilberto Soares Prestes, 
do 4º Batalhão de Polí�cia Militar (BPM), não im-
aginaria que poderia fazer a diferença e mudar 
a vida de um egí�pcio, que estava vivendo como 
morador de rua em Florianópolis. Em maio, com 
sua ajuda, Ahmed Farid retornou à sua terra na-
tal e reencontrou seus familiares. 

Enquanto atendia a ocorrência, o sargento 
percebeu que um dos envolvidos era estrangei-
ro e ficou intrigado com a história contada por 
ele. "Não era um simples mendigo. Tinha algo 
diferente. Além disso, vi nele algo semelhan-
te com o meu filho, falecido há 11 anos. Pos-
suí�a a mesma idade, 33 anos. E até a data de 
aniversário era próxima", comentou o policial.

Ahmed contou ao sargento que chegou ao 
Brasil em 2013, ao lado da esposa e duas filhas, 
quando tentou se manter por aqui, trabalhando 
com “churrasco grego”, na praia de Canasviei-
ras, no Norte da Ilha. Infelizmente o negócio não 
prosperou e seus planos acabaram tomando 
outro rumo. Antes de falir, ele resolveu mandar 
a esposa e as filhas de volta ao Egito.

Mesmo formado em Comércio Exterior, fa-
lando sete idiomas e morando longe da famí�lia, 
o estrangeiro acabou caindo no mundo das 
drogas e passou a viver nas ruas, até encontrar 

o sargento Soares, que resolveu escutar sua 
história, lhe estendeu a mão e mudou o seu des-
tino.

Em seu sistema havia antecedentes por ser 
usuário de drogas. Mas, o policial militar quis 
saber mais e perguntou a ele se havia interesse 
em rever a famí�lia, voltar para o Egito e sair des-
sa vida. “Quando ele disse que sim, já pensei no 
contato com a Embaixada. Depois começamos 
os contatos com o Consulado”, lembra. “O 
Google Tradutor foi fundamental no contato 
posterior, com os familiares dele”, completou.

E esses contatos, com os familiares, 
passaram a ser mais frequentes e a Embaixada 
acabou enviando a passagem de Ahmed para o 
email do policial. “Graças a Deus conseguimos 
resolver essa história. Uma 
história triste, mas com um 
final feliz”, comemorou o sar-
gento, que completou: “Maio 
está se tornando um grande 
mês para mim. Fui condeco-
rado com a Medalha de Méri-
to Pessoal, promovido e ainda 
pude ajudar uma pessoa que 
apenas queria uma oportuni-
dade de voltar para casa e 
rever sua famí�lia”, finalizou.
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A solenidade aconteceu no dia 24 de abril, data de fundação da ABERSSESC. Noite foi marcada por homenagens a diversas autoridades e sócio mais antigo
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anos de fundação – 24 de abril - tomaram pos-
se a Diretoria Executiva, juntamente com os 
membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo. 
A solenidade aconteceu na Sede Social da Asso-
ciação. Eles foram reeleitos no dia 16 de março 
e estará à frente da ABERSSESC por mais três 
anos (2018-2021). 

Em seu discurso, o presidente reeleito Flavio 
Hamann, reassumiu o compromisso de consoli-
dar a ABERSSESC no cenário Estadual e Feder-
al, bem como manter sua proposta baseada na 
representatividade, no resgate do quadro asso-
ciativo, nas inovações e divulgações do trabalho. 
“Hoje estamos iniciando um novo ciclo, no qual 
teremos muitos e novos desafios, bem como no-
vas metas a serem alcançadas, durante todos os 
dias nos próximos três anos, pela presidência, 
pela nova diretoria, pelos novos conselheiros 
e por todos os funcionários e colaboradores, 
visando, sempre, o associado”, disse.

Como marco no aniversário de 84 anos da 
ABERSSESC - uma das entidades representati-
vas mais antigas do Estado - foi instituí�do um 
troféu em três categorias:

- “Sócio Destaque” – esta categoria premia 
os sócios mais antigos, tanto masculino como 
feminino e, também, o sócio que se destacou 
auxiliando de forma voluntária nos eventos 
e ações da ABERSSESC. O sócio, sargento Adi 
Reis dos Santos, um dos sócios mais antigos da 
ABERSSESC, recebeu o troféu. Envaidecido, ele 
agradeceu a honraria. “Sinto-me feliz e honrado 
com essa premiação”, disse. 

- “Parceiro da ABERSSESC” – esta categoria 
premia pessoas ou empresas que são parceiros 
da associação, apoiando e colaborando com as 
ações beneficentes que são realizadas a cada 
ano.

Receberam esta honraria a empresa Con-
vênio Fácil e o escritório Napoleão Advocacia 
Militar.

- “Amigo da ABERSSESC” – esta categoria 
premia pessoas, autoridades e representantes 
de entidades que contribuem para as ações da 
ABERSSESC, da categoria policial militar e da 
segurança pública ou pessoas que possuem al-
guma ligação com a Associação, apoiando e co-
laborando com as ações beneficentes que são 
realizadas a cada ano.

Receberam este troféu o governador do Es-
tado, Eduardo Pinho Moreira; o secretário de 
Estado da Segurança Pública, Alceu de Olivei-
ra Pinto Júnior; o comandante-geral da Polí�-
cia Militar, coronel Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior; o comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, coronel João Valério Borg-
es – representado pelo subcomandante-geral, 

coronel Vanderlei Vandelino Vital; o presiden-
te da Assembleia Legislativa de Santa Catari-
na, deputado estadual Aldo Schneider – repre-
sentado pelo coronel Luciano Walfredo Pinho; 
Flávio César Esser, diretor administrativo do 
Hospital São Francisco de Assis, de Santo Ama-
ro da Imperatriz; e o vereador Ricardo Lauro da 
Costa, da Câmara Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz.

“A Polí�cia Militar traz consigo uma série de 
traduções e que sintetizam valores. Há muito 
tempo dentro da organização, protagonizamos 
momentos históricos. O reconhecimento como 
comandante-geral, através de uma homenagem 
acaba englobando respeito mútuo e lealdade. 
Essas são as bases da relação na caserna. Estou 
feliz e honrado com essa homenagem”, afirmou 
o comandante-geral da PMSC, coronel Carlos Al-
berto de Araújo Gomes Júnior.

O secretário de Segurança Pública, Alceu de 
Oliveira Pinto Júnior, afirmou que a ABERSSESC 
é uma parceira da SSP e tem uma grande im-
portância no cenário militar. “Estou muito 
honrado e envaidecido por receber essa home-
nagem. Essa é uma das associações mais antigas 
que temos no Estado com 84 anos e essa home-
nagem e esse carinho me deixa muito honrado”, 
finalizou.

Para o subcomandante-geral do CBMSC, cor-
onel Vanderlei Vanderlino Vidal, a relação da 
ABERSSESC com o Corpo de Bombeiros é antiga. 
“Essa relação é bastante próxima porque nosso 
comando sempre recebe os anseios de nossos 
subtenentes e sargentos. O Comando também 
busca através desta aproximação fazer valer à 
vontade, dentro das possibilidades é claro, dos 
associados que ainda estão na ativa”, disse. 

Ao final da solenidade teve o tradicional 
parabéns.

Conheça os eleitos:
 
Diretoria Executiva
Presidente - subtenente RR Flavio Hamann;
Vice-presidente - subtenente Cléber de Paulo 

Irmão; 
Diretor Financeiro – subtenente RR Paulo 

César Silva;
Diretor de Patrimônio – subtenente RR Adão 

Cândido;
Diretor Social e Cultural – subtenente RR Edi-

son Linhares Júnior;
Diretor de Esportes - subtenente Cléber de 

Paulo Irmão;
Diretor de Camping – sargento RR Geralci 

Sander dos Santos.
 
Conselho Deliberativo
Conselheiros Efetivos: 
subtenente RR Domingos Joaquim Leal;
subtenente RR E� nio Sérgio Nedochetko; 
1º sargento Fábio César da Silva;
subtenente RR Flávio Luiz dos Santos; 
subtenente RR Guilherme Marcos Vieira 

Filho;
subtenente RR João Martinho Pires; 
1º sargento  Jucelândia Andreza Marques; 
subtenente RR Leonel João do Livramento;
subtenente RR Liberato Jorge Braz;
subtenente RR Marco Antônio Martins; 
subtenente Sidney Luiz Lisboa;  
subtenente RR Zailton Manoel Senhorinha.
 
Conselheiros Suplentes:
subtenente RR Jaimiro Cardoso; 
subtenente Márcio Luiz Drumond Moutinho; 
subtenente RR Rudmar José Rodrigues da Sil-

va; 
1º sargento  Rodolfo Broering da Silva; 
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subtenente RR Maurí�cio César de Souza; 
2º sargento  Luiz Cláudio Rufino; 
subtenente RR Gilberto Carlos Braga;  
3º sargento  Marcos Nery de Souza.
 
Conselho Fiscal
Presidente - subtentente Ledeni Sebastião 

dos Santos; 
Vice-Presidente - subtenente José Orivaldo 

Zunino.

Conselheiros do Interior
LAGES - subtentente Aguinelo Muniz da 

Silva Filho;
JOINVILLE - subtenente Juliano Faedo;
TUBARÃO - subtenente Jackson Luiz Pereira.
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Diretoria Executiva da ABERSSESC reuniu-se com o 
secretário da Segurança Pública de Santa Catarina

Rafaela Dornbusch
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A Diretoria Executiva da ABERSSESC, 
representada pelo presidente e diretor de 
Patrimônio, subtenentes Flavio Hamann e Adão 
Cândido, respectivamente, reuniram-se com o 
secretário de Estado da Segurança Pública de 
Santa Catarina, Alceu de Oliveira Pinto Júnior.

Em pauta assuntos de interesse dos praças: 
Lei de Promoção dos Praças (LPP), Quadro 
de Oficiais Auxiliares (QOA), segurança dos 
militares e agentes da segurança, quando em 
serviço e, reposição salarial.

O presidente da ABERSSESC questionou ao 
secretário o que a SSP vem fazendo para au-
mentar a segurança dos militares, visto que, nos 
últimos meses muitos policiais estão morrendo 
em confronto. O secretário afirmou que desde 
que assumiu a pasta em fevereiro vem receben-
do inúmeros pedidos neste sentido. Ele afirmou 

que está elaborando um projeto que, deve sair 
até julho, para poder ver o que a SSP pode fazer 
para aumentar a segurança dos policiais. Ha-
mann se colocou à disposição para ajudar no 
que for preciso com ideias e sugestões.

Hamann também pediu ao secretário para 
avaliar o Plano de Carreira dos Praças, que des-
de o ano passado encontra-se no grupo gestor. 
“O PCP foi amplamente debatido com as insti-
tuições e associações e apresenta um impacto 
financeiro negativo para o Estado. Tanto o atual 
comandante-geral da Polí�cia Militar, quanto do 
Corpo de Bombeiros já tomaram conhecimento 
e são a favor da aprovação do projeto, portan-
to não há nenhum tipo de resistência. O projeto 
está redondo para aprovação”, afirmou.

O secretário, por sua vez, disse que iria 
se inteirar do projeto. “Se não há impacto 

não há motivo para não ser aprovado”, final-
izou e, já questionou sobre o QOA. “Eu que-
ro me inteirar sobre este Quadro. Ouço mui-
tos comentários, mas ainda não tive alguém 
que me explicasse de fato o que é”, disse.

“O QOA trará muitos benefí�cios para o Es-
tado e para as Corporações. A verdade é que 
existem vagas e existe a lei que não é obedeci-
da. Em julho de 2016 eu apresentei um parecer 
aos comandantes-gerais que já fizeram seus 
projetos. No exército há QOA e em todos os Es-
tados do Paí�s também. Só aqui em Santa Cata-
rina que não. Infelizmente, ainda encontramos 
muita resistência de alguns oficiais. Eu sugiro, 
por exemplo que o curso direcione a área de 
atuação. Hoje, a pirâmide da PMSC, por exemplo, 
está invertida. Temos muitos tenentes-coronéis 
e poucos tenentes e capitães, por exemplo. O 
QOA vem justamente arrumar e dar uma mão-
de-obra qualificada para as duas Corporações”, 
concluiu Hamann. Alceu, por sua vez, afirmou 
que quer se inteirar do projeto e entender os 
motivos de tanta resistência.

Quanto a reposição salarial, o secretário adi-
antou que não deve sair este por dois motivos: 
o orçamento não permite já que extrapolou o 
limite legal e devido a ser ano eleitoral. “Dificil-
mente vamos conseguir fazer algo neste senti-
do”, finalizou.

Ao final da conversa, Hamann fez a entrega 
do último exemplar do Jornal da ABERSSESC e, 
por fim, colocou a Associação a disposição para 
qualquer tratativa, sugestão ou ideia. Alceu, por 
sua vez, esclareceu que as portas da SSP estarão 
sempre abertas para atender a Associação para 
qualquer tipo de demanda.

Diretor de Patrimônio da ABERSSESC apresenta cartão Convênio Fácil em Lages e participa de reinauguração do Clube local
O diretor de Patrimônio da ABERSSESC, sub-

tenente Adão Cândido, reuniu-se com os asso-
ciados da Região Serrana de Santa Catarina. O 
encontro reuniu policiais e bombeiros militares 
em Lages. Na oportunidade, o diretor apresen-
tou o cartão Convênio Fácil, mais um benefí�cio 
ao associado. 

O cartão tem o objetivo de facilitar a logí�sti-
ca de benefí�cios e antecipação salarial. Com o 
cartão não há necessidade de pagamento em 

dinheiro ou cheque de antecipação de parte 
do salário para realizar compras ou realizar 
serviços. O desconto é feito diretamente na con-
ta bancária ou na folha de pagamento após o 
uso. O convênio possui todos os convênios num 
só lugar.

Após a apresentação, o diretor participou da 
reinauguração do Clube de Subtenentes e Sar-
gentos de Lages, sob a presidência do tenente 
Adão Santos.   

Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC homenageia os primeiros colocados do 
Curso de Formação de Cabos da PMSC e do CBMSC

Janice Comércio de Jóias
Shopping Continente Park, Rodovia BR 101, Km 211, Distrito Industrial de 
São José - SC
Telefone: (48) 3094-9093
Trabalhamos com jóias, semi-jóias, prata e relógios
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A ABERSSESC premiou os primeiros coloca-
dos dos Cursos de Formação de Cabos da Polí�cia 
e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cata-
rina, respectivamente, cabos Donaldo Pinheiro 
Júnior com média 10,00 e Fernando Acácio de 
Aguiar com média 9.83.

Os militares receberam uma placa e uma can-
eta da Associação como forma de agradecimen-
to ao empenho e dedicação durante o curso.

“Para nós é sempre uma honra premiar aque-
les que abdicam de sua vida familiar em prol 
dos estudos e aprimoramentos dentro das Cor-
porações”, afirmou o presidente da ABERSSESC, 
Flavio Hamann.

A turma da PMSC recebeu o nome do cabo 
Robson Mendonça de Lima, que faleceu em 
março deste ano. Já o 3º sargento André Luis 
Maydana Soares, que faleceu em janeiro deste 
ano, deu nome a turma do CBMSC.

Em seu discurso, o comandante-geral da 
PMSC, coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes 
Júnior, parabenizou os formandos e seus 
familiares pelo apoio incondicional para que 
estes policiais militares realizassem o curso. 
“Receber hoje em Santa Catarina as divisas ou 
estrelas de um novo posto ou graduação repre-
senta legitimar no uniforme o esforço do estu-
do, de treinamento, de comportamento”, disse.

“Não tenho dúvidas que essa formatura sim-
boliza o esforço e a vitória de cada um de vocês 
que se dedicou e hoje está aqui desfrutando 
deste momento de alegria”, disse o comandan-
te-geral do CBM, coronel João Valério Borges, 
em seu discurso.

A ABERSSESC coloca-se à disposição dos no-
vos cabos durante toda a sua carreira e deseja 
sucesso em sua nova etapa profissional.

Rafaela Dornbusch

Fo
to

s:
 R

af
ae

la
 D

or
nb

us
ch

Rua General Eurico Gas-
par Dutra, 455 - Estreito 
- Florianópolis/SC
Telefone: (48) 9.9825-1388
Facebook: Under Skin Art 
Studio
Instagram: 
@studiounderskin
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Diretor social e cultural representou a 
ABERSSESC na inauguração da nova sede da Afapom
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O diretor social e cultural da ABERSSESC, 
subtenente Edison Linhares Júnior, participou 
da inauguração da nova sede e posse da nova 
administração da Associação Filantrópica de 
Amparo aos Policiais Militares de Santa Catari-
na - Afapom. O diretor representou a Diretoria 
Executiva da Associação.

Assumiu a presidência executiva Cândida 
Angélica Rauh Pinho.  

A nova sede é própria e foi construí�da em um 
terreno localizado ao lado da Capelania Militar 
Cristo Rei, na Trindade, em Florianópolis.

“O trabalho desenvolvido pelas voluntárias 
é essencial. Com a nova sede tenho certeza que 
elas poderão desenvolver ainda com mais ca-
pacidade seu trabalho”, afirmou Linhares.

Saiba um pouco mais sobre a Afapom
 
A Associação Filantrópica de Amparo aos 

Policiais Militares - Afapom é uma entidade sem 
fins lucrativos, criada em 2006, que desenvolve 
ações com o objetivo de promover melhorias no 
hospital “Major Lara Ribas” da Polí�cia Militar 
(HPM), bem como prestar assistência para poli-
ciais, bombeiros e familiares que necessitam de 

apoio em razão de doenças, acidente ou vitima-
dos por algum desastre natural.

Como parte de seus trabalhos, realiza as tar-
de de artesanato, chamadas de “Café & Arte”, 
todas as quartas-feiras, a partir das 14h, na 
churrasqueira da Associação Barriga Verde dos 
Oficiais (ABVO), na Trindade. Também mantém 
em funcionamento um bazar beneficente per-
manente, o Cantinho Solidário", onde revende 
produtos recebidos de outras entidades, como 
da Receita Federal, e os itens de artesanato pro-
duzidos pela equipe.



Trinta e cinco alunos do Curso de Formação de Cabos do 
CBMSC conhecem o trabalho desenvolvido pela ABERSSESC

Rafaela Dornbusch
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de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina conheceram o trabalho desen-
volvido e as lutas constantes da ABERSSESC. Os 
respnsáveis pela apresentação foram o presi-
dente, vice-presidente e o diretor social e cultur-
al da ABERSSESC, subtenentes Flavio Hamann, 
Cléber de Paulo Irmão e Edison Linhares Júnior, 
respectivamente, juntamente com o advogado 
Victor Malheiros, do escritório Napoleão Advo-
cacia Militar. 

Hamann falou sobre os benefí�cios de ser-
em associados, entre eles: hotel de trânsito, 
sede social, sede campestre (com cabanas e 
camping), complexo esportivo, assessoria jurí�d-
ica, representatividade e convênios.

“Ser associado da ABERSSESC dá direito a to-
dos os benefí�cios e projetos que desenvolvemos 
e levamos aos Comandos-gerais da Polí�cia e 
Corpo de Bombeiros Militar”, disse o presidente.

Em seguida, o advogado Victor Malheiros 
falou um pouco do trabalho desenvolvido pelo 
escritório Napoleão Advocacia Militar. Ele expli-
cou sobre os telefones de plantão, bem como os 
processos em que o escritório atua.

O diretor social e cultural, subtenente 
Linhares, explicou sobre os projetos que a 
ABERSSESC defende, principalmente o Quadro 
de Oficiais Auxiliares - QOA. “Nossa Associação 
defende vários projetos, o QOA com certeza é 
o mais importante deles. Além dele, sempre 
buscamos representar e defender causas de
interesse dos nossos sócios”, afirmou Linhares.

Hamann conclui a apresentação falando so-
bre a importância de ser sócio e explicando que 
não há carência, pois, logo após, a apresentação 
da ficha cadastral tornar-se sócio e passa a ter 
direitos iguais aqueles associados mais antigos.
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Vice-presidente representa ABERSSESC em 
solenidade de formatura de instrutores Proerd

Rafaela Dornbusch
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O vice-presidente da ABERSSESC, sub-
tenente Cléber de Paulo Irmão, representou a 
ABERSSESC na formatura de 38 instrutores do 
Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e à Violência – Proerd, que aconteceu no iní�cio 
de junho no hotel Morro das Pedras, no Sul da 
Ilha de Florianópolis.

Estavam presentes o comandante-geral da 
Polí�cia Militar de Santa Catarina, coronel Carlos 
Alberto de Araújo Gomes Júnior; o coordenador 
estadual do Proerd, major Reginaldo Rocha de 
Souza; policiais militares e familiares.

Esse é o 29º curso Proerd em Santa Catarina. 
No total foram 11 dias de curso ininterruptos 

em 94 horas/aula, no qual todos os formandos 
estão aptos a iniciar os trabalhos nas escolas 
municipais, estaduais e particulares de todo o 
Estado.

“Esse é um momento único para todos. Já 
fiz parte do Proerd e sei da importância deste 
programa para os estudantes. Não é a toa 
que ele existe a mais de 20 anos em San-
ta Catarina e já preveniu o uso e abuso de 
drogas e violência nos vários municí�pios 
em que os instrutores atuam”, afirmou o 
vice-presidente, subtenente Cléber.
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Primeiro colocado no Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos da PMSC recebe homenagem da ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

No dia 13 de julho, aconteceu a formatura de 
50 alunos sargentos do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos (CAS) da Polí�cia Militar de 
Santa Catarina. O presidente e o diretor social 
e cultural da ABERSSESC, subtenentes Flavio 
Hamann e Edison Linhares Júnior, respecti-
vamente, prestigiaram a solenidade. Estavam 
presentes ainda o secretário de Estado da Segu-
rança Pública, Alceu de Oliveira Pinto Júnior; o 
comandante-geral da PMSC, coronel Carlos Al-
berto de Araújo Gomes Júnior; entre outras au-
toridades. 

A turma recebeu o nome do 2º sargento Ju-
venil Pereira de Souza, morto em 1970, no mu-
nicí�pio de Santa Cecí�lia, quando foi atender uma 
ocorrência de perturbação e sofreu uma embos-
cada quando se dirigia ao local. 

A ABERSSESC, como forma de homenagear 
todos os policiais militares que abriram mão de 
sua vida social e, que com empenho e dedicação 
alcançaram um maior posto de graduação, pre-
senteou o primeiro colocado no Curso, sargento 
Carlos Eduardo Machado, com média 9,93, com 
uma placa é uma caneta personalizada. 

“Todos eles merecem nosso respeito e ad-
miração. A dedicação ao curso, o abrir mão da 
vida social fazem deles exemplos a serem segui-
dos. Esta placa e esta caneta são apenas peque-
nos gestos de reconhecimento pelos serviços e 
amor a profissão”, disse Hamann.

“Peço a vocês que resistam à tentação de 
morrer, resistam a tentação de não serem ex-
emplos aos seus subordinados. Resistam à ten-
tação de não serem exemplos a seus pares. Re-
sistam à tentação de não serem suporte a seus 
subordinados. Vocês são exemplos de dedicação 
e empenho. Continuem na luta. Parabéns pela 
conquista”, afirmou o comandante-geral, em seu 
discurso.

A ABERSSESC deseja a todos sucesso e 
realizações na nova etapa da carreira desses 
sargentos. 

Foto: 1º sargento RR Aurélio de Oliveira/CCS PMSC

Fo
to

: 1
º s

ar
ge

nt
o 

RR
 A

ur
él

io
 d

e 
Ol

iv
ei

ra
/C

CS
 P

M
SC

Fo
to

: R
af

ae
la

 D
or

nb
us

ch

Representatividade



Ano II - Edição 06 - 2018 16 Institucional

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc

Arte:Victor Gote

Mais de 8 mil itens
em um só lugar!

Material de Limpeza - Descartárveis - Higiene

www.atacadolitoral.com.br
Rua Coronel Pedro Demoro, 1536 - Estreito - Florianópolis - SC

(48) 3954-3100 (48) 99103-6935

Conheça o trabalho desenvolvido pela ABERSSESC 
e venha fazer parte do nosso quadro associativo

A atual Diretoria Executiva da ABERSSESC 
desde que assumiu à frente da Associação, em 
abril de 2015 – reeleita em março de 2018 - 
tem o compromisso de promover e fortalecer a 
representatividade junto aos poderes con-
stituí�dos do Estado, bem como transformar a 
ABERSSESC em uma instituição moderna, ágil e 
dinâmica.

A representatividade, a luta por melhorias 
salariais e condições de trabalho, o resgate do 
quadro associativo, a inovação e divulgação dos 
seus trabalhos visam, prioritariamente, o asso-
ciado.

Para aqueles que desejam conhecer a AB-
ERSSESC, o nosso trabalho e fazer parte do 
quadro associativo se informe. Venha conver-
sar conosco. Estamos localizados na Rua Fúlvio 
Aducci, 205. Conheça os benefí�cios oferecidos. 
Se preferir, é possí�vel imprimir a proposta e au-
torização pelo site. 

Mais informações pelo telefone (48) 3244-
1500, de segunda a sexta-feira das 13h30min às 

Rafaela Dornbusch


