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Desde que assumimos a
presidência da ABERSSESC,
em abril de 2015, temos o
compromisso da transpa-
rência, integridade e inte-
ração para com nossos as-
sociados. A atual diretoria
sabia que teria pela frente
um trabalho árduo e com
muitos desafios a enfren-
tar.

Após estes quase dois
anos de gestão, podemos
dizer que cumprimos mui-
tas das metas e promessas
que estipulamos em nossa
campanha.

No hotel de trânsito
construímos uma suíte
com objetivo principal de
atendermos os associados
que passam por necessida-
de de tratamento de saú-
de na Capital, dando a eles
maior comodidade e con-
forto. Ampliamos, tam-
bém, em mais dois aparta-
mentos na área coletiva,
contando agora com 11
unidades. Foi construída
também uma cozinha com-
pleta junto ao hotel e a dis-
posição dos associados ali
hospedados. Para maior
segurança fizemos a rees-
truturação da rampa de

Palavra do
Presidente

Flávio Hamann
Presidente da ABERSSESC

acesso às dependências da
sede social (atualmente
piso antiderrapante).

Em nosso camping mui-
tas obras de reparo e me-
lhoria foram realizadas. A
mais importante delas foi,
sem dúvida, a construção
do salão social com três
churrasqueiras individuais,
geladeira, fogão a lenha e
industrial com capacidade
para 60 pessoas.

Ao longo deste tempo e
atendendo as demandas
judiciais, contratamos o
escritório MACCARI DUAR-
TE ADVOGADOS, que tem
ajudado e esclarecido mui-
tas dúvidas dos nossos as-
sociados, além de orientá-
los na busca por seus direi-
tos junto à Justiça.

Estamos também na
luta para a implantação do
Quadro de Oficiais Auxilia-
res (QOA) na Polícia e no
Corpo de Bombeiros Mili-
tares de Santa Catarina.
Para tanto, realizamos reu-
niões com o secretário de
Estado da Segurança Públi-
ca, César Augusto Grubba;
com os comandantes-ge-
rais da PM e CBM, coro-
néis Paulo Henrique

Hemm e Onir Mocellin, res-
pectivamente e, também,
com deputados estaduais
na Assembleia Legislativa.
Este foi um compromisso
em nossa campanha e pre-
tendemos dar uma respos-
ta o mais rápido possível
aos policiais e bombeiros
associados.

Adotamos desde então
uma postura institucional,
no qual participamos de
reuniões, audiências, semi-
nários, solenidades, pales-
tras e mobilizações, defen-
dendo e resguardando os
diretos dos nossos subte-
nentes e sargentos, como
sempre foi a tradição des-
ta Associação.

Seguiremos a diante.
Pedimos o apoio de toda a
categoria para unidos for-
talecer a atuação da
ABERSSESC e transformá-la
em uma entidade reconhe-
cida e respeitada perante o
Estado.

EXPEDIENTE........................................
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No dia 04 de novembro,
74 bombeiros militares do
Curso de Formação de Sar-
gentos receberam suas di-
visas da nova ascensão na
carreira. A solenidade - que
aconteceu no Centro de En-
sino do Corpo de Bombei-
ros Militar, na Trindade -
contou com a presença do
comandante-geral do CB-
MSC, coronel Onir Mocellin;
do secretário de Estado da
Defesa Civil, Rodrigo Mora-
telli - representando o go-
vernador do Estado, João
Raimundo Colombo; do che-
fe do Estado Maior, coronel
Giovanni Pacheco - repre-
sentando o comandante-ge-
ral da Polícia Militar cata-
rinense, coronel Paulo Hen-
rique Hemm; do presidente
da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, além de au-
toridades, policiais e bombei-
ros militares e familiares.

A ABERSSESC, como já é
de sua tradição, entregou
ao primeiro lugar geral do
curso - sargento Michel da
Silva -, com nota 9,935, uma
placa pelo reconhecimento
e dedicação ao Curso de
Formação de Sargentos, que

ABERSSESC homenageia primeiro colocado no Curso de
Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar

teve duração de oito meses.
Em seguida, todos os 74
novos sargentos receberam
suas divisas dos seus pa-
drinhos e madrinhas.

"Que os ensinamentos
adquiridos em sala de aula
sejam seguidos na prática.
Desejo que levem para os
colegas de profissão, para
a sociedade, para os aten-
dimentos de ocorrências
nas mais diversas áreas,
tudo o que aprenderam nes-
tes meses de empenho e de-
dicação. Sejam cada vez
mais prestativos e atencio-
sos. Desejo sucesso na nova
jornada", disse, em seu dis-
curso, o coronel Mocellin.

"Em nome da ABERSSESC
desejo aos novos sargentos
responsabilidade, sucesso
e muita sabedoria para se-
guirem na nova carreira
que adquiriram",  afirmou
o presidente da entidade,
subtenente Flávio Hamann.

Após fazerem o juramen-
to perante a bandeira naci-
onal, os novos sargentos re-
ceberam o tradicional Ba-
nho de Batismo.

Por Rafaela Dornbusch
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O ano de 2016 foi muito positivo para o
projeto do Quadro de Oficiais Auxiliares
(QOA), no qual é uma luta constante da
ABERSSESC para sua implantação, que
desde o início da atual gestão, em abril de
2015, continua de forma incansável. Por
solicitação da Associação, foram criadas
duas comissões para discutir o assunto - na
Polícia e no Corpo de Bombeiros Militares
de Santa Catarina - além de um parecer
jurídico entregues aos respectivos coman-
dos, alguns deputados estaduais e ao se-
cretário de Segurança Pública do Estado,
César Augusto Grubba.

Em dezembro, mais um passo impor-

Projeto do QOA já tramita na ALESC desde dezembro de 2016

tante foi conquistado: o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 0027.7/2016, que dis-
põe sobre a criação e o acesso ao Quadro
de Oficiais Auxiliares (QOA) da Polícia e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Santa Catarina, está oficialmente trami-
tando na Assembleia Legislativa do Estado
de Santa Catarina - ALESC, no qual tem
como relator o deputado estadual José Nei
Alberton Ascari.

O autor do projeto é o deputado esta-
dual e presidente da Casa, Gelson Merísio.
A PLC já tramitou nas Comissões de Consti-
tuição e Justiça, de Finanças e Tributação
e de Segurança Pública. O projeto foi ela-

borado por uma comissão formada na
ABERSSESC, coordenada pelo diretor soci-
al e cultural, subtenente Edison Linhares
Júnior.

Sabemos que o atual projeto precisa
de ajustes e propomos que os pontos di-
vergentes devem ser debatidos junto às
Instituições para melhor atendermos a atu-
al realidade. A ABERSSESC está empenha-
da e acompanhará a tramitação do PLP
para que este projeto seja aprovado o mais
rápido possível - inclusive inscrita para de-
bates junto as Comissões da Casa - já que
esta é uma luta prioritária da atual ges-
tão.

ALAGOAS E GOIÁS SÃO EXEMPLOS
DE ESTADOS QUE POSSUEM QOA
No Brasil, único Estado que não possui

o QOA é Santa Catarina. Alagoas e Goiás,
por exemplo, utilizam a mão de obra qua-
lificada de subtenentes que iriam para a
reserva remunerada  e, hoje trabalham em
áreas administrativas.

Nesses dois Estados, existe o curso para
qualificação dos profissionais que trabalha-
ram como oficiais auxiliares. Isto só de-
monstra a importância que outras institui-
ções dão para valorizar seus profissionais, bem
como a economia financeira ao Estado.

Por Rafaela Dornbusch
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Mais de 200 pesso-
as - entre associados,
seus familiares e ami-
gos - participaram da
tradicional festa de Ré-
veillon na ABERSSESC.
A decoração foi assina-
da por Gladis Garcia, o
jantar foi de Ivo Buffet
e a música ficou por
conta de Patrícia Mell e
banda. Este ano, os
convidados puderam
levar para suas casas
uma taça confecciona-
da especialmente para
a data e no qual come-
moraram a chegada de
2017.

Os convites esgota-
ram-se ainda em no-
vembro e cada mesa
teve direito a um espu-
mante.

"Mais uma vez o Ré-
veillon na ABERSSESC
foi sucesso absoluto.
Tudo funcionou do jei-
to que planejávamos e
temos a certeza que to-
dos saíram felizes após
o evento", disse o dire-
tor social e cultural da
ABERSSESC, subtenen-
te Edison Linhares Júni-
or.

O presidente da en-
tidade, subtenente Flá-
vio Hamann, em nome
de toda a diretoria e
associados agradece o
subtenente Linhares,
pela organização e de-
dicação a festa de Ré-
veillon.

Por Rafaela Dornbusch

Tradicional Réveillon da ABERSSESC foi um sucesso de público
Fo

to
s: 

Di
vu

lg
aç

ão
/A

BE
RS

SE
SC



Ano I - Edição 01 - 2017 Ano I - Edição 01 - 2017
66666 77777

ABERSSSESC realiza obras e melhorias nas sedes social e campestre prometidas pela nova administração
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rar as acomodações para os
hóspedes do hotel de trânsi-
to da ABERSSESC, a institui-
ção realizou obras de revita-
lização, com a construção de
uma suíte para melhor aten-
der aqueles que passam por
tratamento de saúde na Ca-
pital. O espaço já conta com
11 apartamentos com banhei-
ro coletivo. Além da nova aco-
modação foi construída tam-
bém uma cozinha coletiva
para atender a todos os hós-
pedes, que até o momento
usavam a área da churras-
queira. As obras terminaram
em dezembro e foi um dos
compromissos assumidos
pela nova diretoria em sua
posse.

As melhorias fazem parte
do plano desta administração,
que já realizou uma obra do
piso de acesso às dependên-

Salão de eventos na sede
campestre foi inaugurado e já
está a disposição dos associ-
ados. No camping, localizado
na praia do Santinho, norte da
Capital, foi construído um sa-
lão de eventos com capacida-
de para 60 pessoas, equipa-
do com churrasqueiras indivi-
duais, fogão a lenha e indus-
trial e todo o material neces-
sário para a realização de
eventos.

O salão, inaugurado em ja-
neiro, é uma obra idealizada
pela atual diretoria que sabia
da necessidade de um espa-
ço como este para quem usu-
frui do camping. “Agora temos
um local, onde os associados
poderão ter conforto para re-

alizar suas festas e confrater-
nizar com familiares e ami-
gos”, disse o presidente da
ABERSSESC, subtenente Flá-
vio Hamann, que concluiu:
“Nossa administração procu-
ra melhorar, de todas as for-
mas, as dependências das

sedes social e campestre.
Queremos locais agradáveis
para melhor servir nossos as-
sociados, seus amigos e fa-
miliares”, afirmou o presiden-
te da ABERSSESC, subtenen-
te Flávio Hamann.

Por Rafaela Dornbuschcias da sede social. A es-
trutura antiga tinha um
piso escorregadio que cau-
sava perigo a quem transi-
tada pelo local, principal-
mente em dias de chuva. A

atual estrutura tem acaba-
mento em pedra nas calça-
das frontais e rampa e tam-
bém novo revestimento ce-
râmico na passarela do sa-
lão social.
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Durante a solenida-
de de formatura de 58
bombeiros militares ca-
tarinenses do Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos - CAS, o pre-
sidente da ABERSSESC,

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann,
entrega prêmio ao primeiro colocado do CAS do CBMSC

subtenente Flávio Ha-
mann, entregou ao 2º
sargento Cleiton de
Ben Albino, o prêmio
ABERSSESC pelo pri-
meiro lugar no curso
com nota 9,917.

"Este prêmio é um
reconhecimento do es-
forço e dedicação que
os sargentos realizam
durante todo o curso.
Seria ótimo entregar o
prêmio a todos, mas

temos certeza que o pri-
meiro colocado repre-
senta muito bem todos
os seus colegas", afir-
mou Hamann.

A ABERSSESC para-
beniza todos os for-

mandos e deseja suces-
so na nova etapa da
vida profissional. "Vo-
cês são merecedores
desta formação. Volta-
ram aos bancos escola-
res para se reciclar pro-

fissionalmente e se de-
dicar a este propósito
que foi a luta constan-
te de postos e sonhos
mais altos", acrescen-
tou Flávio Hamann, pre-
sidente da ABERSSESC.
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A Polícia Militar de
Santa Catarina formou,
no final de 2016, 37 sar-
gentos que realizaram o

ABERSSESC recebe homenagem dos formandos do
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da PMSC
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Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos. A
ABERSSESC, além de en-
tregar o prêmio ao pri-

meiro lugar do curso - 2º
sargento Claudinei José
da Silva, com média 9,79
- foi homenageada, jun-

tamente com o major
Carlsbad Von Klnoblauch
e dois sargentos que fo-
ram os secretários do

curso. "Foi uma honra
para nós recebermos esta
premiação. Isso é fruto
do nosso trabalho e res-

peito com os policiais
militares", disse o presi-
dente da Associação, sub-
tenente Flávio Hamann.
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Animação, brinca-
deiras e muita diversão
não faltaram durante a
tradicional Festa de
Natal das Crianças re-
alizada pela ABERS-
SESC em dezembro, no
salão social.

Durante o evento foi
oferecido almoço e be-
bida, gratuitamente,
além de muita gulosei-
ma, brincadeira - pisci-
na de bolinha, cama
elástica, touro mecâni-
co, pebolim e pinturas
faciais.

O ponto alto da fes-
ta foi à chegada do Pa-
pai Noel que, juntamen-
te com sua ajudante,
distribuiu balas e brin-
quedos para as crian-
ças.

O presidente; vice-
presidente; diretores
cultural e social; de pa-
trimônio e o tesoureiro
da ABERSSESC, subte-
nentes Flávio Hamann;
Cléber de Paulo Irmão;
Edison Linhares Júnior;
Adão Cândido e Paulo
César Silva estiveram

Festa de Natal das crianças da ABERSSESC
teve muita diversão e brincadeiras

Fo
to

s: 
Ra

fa
el

a D
or

nb
us

ch

presentes na festa,
além de funcionários,
policiais e bombeiros

militares e familiares.
"A festa que já é

uma tradição na

ABERSSESC foi muito
animada. A criançada
se divertiu muito com

seus pais e amigui-
nhos", afirmou o diretor
social e cultural da as-

sociação, subtenente
Edison Linhares Júnior.

Por: Rafaela Dornbusch
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Previdência dos militares no Brasil e Fundo de Previdência
Militar foram temas de discussão em Brasília

Em dezembro, o presiden-
te da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, esteve em
Brasília, onde participou de
uma audiência pública que
debateu a reforma da Previ-
dência dos policiais e bombei-
ros militares do Brasil e, tam-
bém, sobre o Fundo de Previ-
dência Militar. “Somente com
a união das entidades e com
nossa luta é que vamos con-
seguir manter os direitos dos
militares”, afirmou o presi-
dente da ABERSSESC, subte-
nente Flávio Hamann.

A audiência foi promovida
pela frente parlamentar dos
militares e da Associação Na-
cional das Entidades Repre-
sentativas dos Militares Esta-
duais e Bombeiros Militares no
Brasil – ANERMB e teve a par-
ticipação de várias entidades
militares federais e estaduais
do Brasil.

Com o objetivo de debater
diversos temas relevantes
para a Segurança Pública nos
Estados, o trabalho policial e
o tipo de polícia que a socie-
dade brasileira deseja o pre-
sidente e o vice-presidente da
ABERSSESC, subtenentes Flá-
vio Hamann e Cléber de Paulo
Irmão, participaram do XIV
Fórum Nacional das Entidades
Representativas dos Policiais,
Bombeiros e Pensionistas Mi-
litares do Brasil, que aconte-
ceu em Rio Branco, no Acre.

Santa Catarina foi citada
como exemplo, pois já realiza
o ciclo completo de polícia
desde que os policiais milita-
res passaram a fazer o termo
circunstanciado em infrações
de menor potencial ofensivo,
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 Presidente e vice-presidente da ABERSSESC participam
de encontro sobre segurança pública no Acre

o que já gerou 20.494 termos
circunstanciados referentes a
117 tipos de infrações. Há
muitos benefícios neste tipo
de ação como, por exemplo, a
qualificação dos atendimen-
tos policiais e a diminuição do
número de atendimento de
pequenas ocorrências repeti-

tivas que eram alimentadas
pela impunidade.

Outro tema debatido no
encontro foi sobre a unifica-
ção das policias e o acesso úni-
co na carreira. Para o presiden-
te da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, é preciso rea-
lizar um estudo completo para

ver se é viável a unificação das
policias. “Eu tenho dúvidas se
estamos preparados para esta
unificação. Não sei se é o mo-
mento de pensarmos em uma
única carreira”, afirmou. Quan-
to ao acesso único na carreira
militar, a ABERSSESC acredita
que este é o caminho no futu-

ro. “Hoje todos os policiais e
bombeiros militares, sejam
para ingressar como oficiais ou
praças devem ter nível supe-
rior. Seria ótimo para a valori-
zação do profissional e até
mesmo para a sociedade esta
progressão de carreira”, disse
Hamann.
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A Polícia Militar de Santa
Catarina - PMSC formou, em
dezembro de 2016, mais de
600 soldados que participaram
do Curso de Formação de Sol-
dados.

Os novos soldados foram
distribuídos para todo o Esta-
do e muitos já estão trabalhan-
do na operação veraneio. Esta
distribuição aconteceu de
acordo com critérios técnicos
e objetivos, no qual levaram
em conta os índices criminais

Polícia Militar de Santa Catarina formou em 2016, 691 novos policiais militares

da região, efetivo existente na
unidade e a relação habitan-
tes por policial militar.

Na Capital, foram formados
373 novos soldados que parti-
ciparam do CFSd no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento
de Praças (CFAP).

Os policiais que se forma-
ram foram orientados por uma
nova filosofia de segurança
pública, implantada pela Se-
cretaria Nacional de Seguran-
ça Pública (Senasp). Idealiza-
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Desde o início de dezem-
bro, a população do Estado de
Santa Catarina pode contar
com mais 40 policiais milita-
res, que se formaram do Cur-
so de Formação de Oficiais
(CFO). Os aspirantes a oficiais
- graduação que adquirem

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann,
prestigia solenidade de formatura dos novos oficiais da PMSC
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após a formatura - fizeram dois
anos de curso no Centro de
Ensino da Polícia Militar e
saem bacharelados em Ciên-
cias Policiais. Dos 40 novos ofi-
ciais, duas são mulheres.

O presidente da ABERS-
SESC, subtenente Flávio Ha-

mann, prestigiou a solenida-
de.

A cerimônia iniciou com a
devolução dos espadins, sím-
bolo dos cadetes. Após este
ato, os novos policiais milita-
res retornaram com o farda-
mento de aspirantes a oficiais.

Dentre os aspirantes, destaca-
mos Valdir Cristovão de Oli-
veira Júnior, que já atuou como
sargento da corporação e ago-
ra assume nova função na
PMSC.

"Que este novo ciclo na
vida dos aspirantes seja de res-

ponsabilidades e amor à pro-
fissão. Desejo que todos rea-
lizem o que almejam com sa-
bedoria e dignidade", parabe-
nizou o presidente da entida-
de, subtenente Flávio Hamann.

Por Rafaela Dornbusch

do e voltado para a defesa do
cidadão e da sociedade, com
primordial objetivo de reori-
entar a concepção de polícia,
em prol da lei e dos direitos
humanos, o CFSd 2016 teve du-
ração de sete meses, com car-
ga horária de 1204 horas aulas
e 45 horas de estágio, com dis-
ciplinas na área de direito, tiro
policial, ordem unida, educa-
ção física militar, defesa pes-
soal e técnicas de polícia os-
tensiva, entre outras.

O formando que atingiu a
maior média no curso, no CFAP,
foi homenageado. O aluno
soldado Renan Barcelos de
Bem Silva atingiu média final
9,8537 e recebeu além do cer-
tificado de conclusão do curso
e uma homenagem do Minis-
tério Público destinada ao pri-
meiro colocado.

Em seguida, os demais for-
mandos receberam seus cer-
tificados de conclusão de cur-
so de seus padrinhos e madri-

nhas. Perante o Pavilhão Na-
cional, símbolo da nação bra-
sileira, os formandos presta-
ram o compromisso de regu-
lar suas condutas pelos precei-
tos da moral, dedicando-se à
manutenção da ordem públi-
ca e segurança da comunida-
de, mesmo com o risco da pró-
pria vida.

A ABERSSESC deseja suces-
so aos novos policiais milita-
res.

Por Rafaela Dornbusch
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No dia 25 de novembro, dia
em que comemoramos o Dia
do Estado de Santa Catarina -
em homenagem a Santa Cata-
rina de Alexandria, que dá
nome ao Estado - 226 milita-
res – 30 oficiais e 129 praças da
Polícia Militar e seis oficiais e 61
praças do Corpo de Bombeiros
Militar foram promovidos.

Na Capital, a solenidade
aconteceu no Centro de Ensi-
no do Corpo de Bombeiros
Militar, na Trindade, e contou
com a presença do secretário
de Estado da Segurança Públi-
ca, César Augusto Grubba, re-
presentando o governador de
Santa Catarina, João Raimun-
do Colombo, dos comandan-
tes-gerais da PMSC e do CB-
MSC, coronéis Paulo Henrique
Hemm e Onir Mocellin, res-
pectivamente, além de auto-
ridade e familiares. O presi-
dente, vice-presidente e dire-
tor social e cultural da ABERS-
SESC, subtenentes Flávio Ha-
mann, Cléber de Paulo Irmão
e Edison Linhares Júnior, res-
pectivamente, prestigiaram a
solenidade de promoção.

Durante a cerimônia foi
entregue a medalha de méri-
to intelectual “coronel Cantí-
dio Quintino Régis” ao tenen-
te-coronel Aurélio José Pelo-
zato da Rosa, da Polícia Militar
- primeiro colocado do Curso

Polícia e Corpo de Bombeiros Militares promovem
226 militares em todo o Estado de Santa Catarina
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Superior de Polícia (CSPM)
2016, com média final 10.

Por ato de bravura foram
promovidos os policiais mili-
tares 3º sargento Ricardo Sil-
vio da Silveira e o soldado
Daycon Alberto Dutra Li-
czkoski, por arriscarem a pró-

pria vida em prol do cidadão.
"Essa promoção é o início

de uma nova jornada. Quanto
maior nossa graduação maior
as labutas diárias. Parabéns
aos promovidos e vamos con-
tinuar na prevenção e ajuda a
sociedade", disse, em seu dis-

curso, o comandante-geral do
CBMSC, coronel Onir Mocellin.

“O ato de promoção dá ao
militar o reconhecimento pe-
los anos de dedicação à segu-
rança pública. Faz com que se
sintam realizados profissional-
mente e sonhem com postos

e graduações maiores. Fazem
com que se esforcem e façam
seu trabalho cada vez com
mais dignidade, responsabili-
dade e dedicação”, disse o pre-
sidente da ABERSSESC, subte-
nente Flávio Hamann.

Por Rafaela Dornbusch


