Ano I - Edição 01 - 2017

LEIA TAMBÉM NESTA EDIÇÃO
ABERSSESC homenageia
primeiro colocado no
Curso de Formação de
Sargentos do Corpo de
Bombeiros Militar

Distribuição Gratuita e Dirigida

ABERSSESC realiza obras e melhorias
nas sedes social e campestre
prometidas pela nova administração

Página 3

Tradicional Réveillon na
ABERSSESC foi um
sucesso
Página 5

Presidente da ABERSSESC
entrega prêmio ao 1o
colocado do CAS do CBMSC
Página 8

ABERSSESC recebe
homenagem dos
formandos do Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos da PMSC

Páginas 6 e 7

Projeto do QOA já tramita na Alesc.
Diretoria da ABERSSESC realiza reuniões
com os comandantes-gerais da PM e BM

Página 8

Previdência dos militares
no Brasil e Fundo de
Previdência Militar foram
temas de discussão em
Brasília
Página 10

Presidente e vice da
ABERSSESC participam de
encontro sobre segurança
pública no Acre
Página 10

Página 4

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

Presidente da ABERSSESC
prestigia solenidade de
formatura dos novos
oficiais da PMSC
Página 11

Polícia Militar de
Santa Catarina formou
em 2016, 691 novos
policiais militares
Página 12

Página 10

2

Ano I - Edição 01 - 2017

EXPEDIENTE........................................
ABERSSESC - GESTÃO 2015-2018
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Subtenente FLÁVIO HAMANN
Vice-presidente
Subtenente CLÉBER DE PAULO IRMÃO
Diretor Tesoureiro
Subtenente PAULO CÉSAR SILVA
Diretor de Camping
Sargento GERALCI SANDER DOS SANTOS
Diretor de Esportes
Subtenente CLÉBER DE PAULO IRMÃO
Diretor de Patrimônio
Subtenente ADÃO CÂNDIDO
Diretor Social e Cultural
Subtenente EDISON LINHARES JÚNIOR
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente
Subtenente DOMINGOS JOAQUIM LEAL
1º Secretário
Subtenente FLÁVIO LUIZ DOS SANTOS
2º Secretário
Subtenente CARLOS ALBERTO MIRANDA
CONSELHEIROS EFETIVOS
Sargento FÁBIO CÉSAR SILVA
Subtenente GILBERTO CARLOS BRAGA
Sargento JUCELÂNDIA ANDREZA MARQUES
Subtenente LEONEL JOÃO DO LIVRAMENTO
Sargento LUIZ CLAUDIO RUFINO
Subtenente MARIA CRISTINA BARCELOS
Subtenente SIDNEY LUIZ LISBOA
CONSELHEIROS DO INTERIOR
LAGES: Subtenente AGUINELO MUNIZ DA SILVA FILHO
CHAPECÓ: Subtenente JEBERSON GETELINA
ITAJAÍ: Subtenente VALMIR LUIZ DA ROSA
TUBARÃO: Subtenente JACKSON LUIZ PEREIRA
REGIÃO NORTE: 1º Sargento JULIANO FAEDO
EXPEDIENTE JORNAL ABERSSESC:
Diretor: Julian A. Bahls - 47- 98424-5516
Colaboradores: Jair José dos Santos, Pedro Ivo Castilho e
Douglas Canedo Nunes
Jornalista Responsável:
Rafaela Dornbusch – MTB/SC – 2630

Palavra do
Presidente
Desde que assumimos a
presidência da ABERSSESC,
em abril de 2015, temos o
compromisso da transparência, integridade e interação para com nossos associados. A atual diretoria
sabia que teria pela frente
um trabalho árduo e com
muitos desafios a enfrentar.
Após estes quase dois
anos de gestão, podemos
dizer que cumprimos muitas 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 necessidade de tratamento de saúde na Capital, dando a eles
maior comodidade e conforto. Ampliamos, também, em mais dois apartamentos na área coletiva,
contando agora com 11
unidades. Foi construída
também uma cozinha completa junto ao hotel e a disposição dos associados ali
hospedados. Para maior
segurança fizemos a reestruturação da rampa de

acesso às dependências da
sede social (atualmente
piso antiderrapante).
Em nosso camping muitas obras de reparo e melhoria 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 DUARTE ADVOGADOS, que tem
ajudado e esclarecido muitas dúvidas dos nossos associados, além de orientálos na busca por seus direitos junto à Justiça.
Estamos também na
luta para a implantação do
Quadro de Oficiais Auxiliares (QOA) na Polícia e no
Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina.
Para tanto, realizamos reuniões com o secretário de
Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba;
com os comandantes-gerais da PM e CBM, coronéis Paulo Henrique

Flávio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Hemm e Onir Mocellin, respectivamente e, também,
com deputados estaduais
na Assembleia Legislativa.
Este foi um compromisso
em nossa campanha e pretendemos dar uma resposta o mais rápido possível
aos policiais e bombeiros
associados.
Adotamos desde então
uma postura institucional,
no qual participamos de
reuniões, audiências, seminários, solenidades, palestras e mobilizações, defendendo e resguardando os
diretos dos nossos subtenentes e sargentos, como
sempre foi a tradição desta Associação.
Seguiremos a diante.
Pedimos o apoio de toda a
categoria para unidos fortalecer a atuação da
ABERSSESC e transformá-la
em uma entidade reconhecida e respeitada perante o
Estado.
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Fotos: Rafaela Dornbusch

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

No dia 04 de novembro,
74 bombeiros militares do
Curso de Formação de Sargentos receberam suas divisas da nova ascensão na
carreira. A solenidade - que
aconteceu no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, na Trindade contou com a presença do
comandante-geral do CBMSC, coronel Onir Mocellin;
do secretário de Estado da
Defesa Civil, Rodrigo Moratelli - representando o governador do Estado, João
Raimundo Colombo; do chefe do Estado Maior, coronel
Giovanni Pacheco - representando o comandante-geral da Polícia Militar catarinense, coronel Paulo Henrique Hemm; do presidente
da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, além de autoridades, policiais e bombeiros 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

teve duração de oito meses.
Em seguida, todos os 74
novos sargentos receberam
suas divisas dos seus padrinhos 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 atendimentos de ocorrências
nas mais diversas áreas,
tudo o que aprenderam nestes meses de empenho e dedicação. Sejam cada vez
mais prestativos e atenciosos. Desejo sucesso na nova
jornada", disse, em seu discurso, o coronel Mocellin.
"Em nome da ABERSSESC
desejo aos novos sargentos
responsabilidade, sucesso
e muita sabedoria para seguirem na nova carreira
que adquiriram", afirmou
o presidente da entidade,
subtenente Flávio Hamann.
Após fazerem o juramento perante a bandeira nacional, os novos sargentos receberam o tradicional Banho de Batismo.
Por Rafaela Dornbusch
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Projeto do QOA já tramita na ALESC desde dezembro de 2016

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 comandos, alguns deputados estaduais e ao secretário de Segurança Pública do Estado,
César Augusto Grubba.
Em dezembro, mais um passo impor-

tante foi conquistado: o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 0027.7/2016, que dispõe 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 tramitando 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 estadual e presidente da Casa, Gelson Merísio.
A PLC já tramitou nas Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação
e de Segurança Pública. O projeto foi ela-

borado por uma comissão formada na
ABERSSESC, coordenada pelo diretor social e cultural, subtenente Edison Linhares
Júnior.
Sabemos que o atual projeto precisa
de ajustes e propomos que os pontos divergentes devem ser debatidos junto às
Instituições para melhor atendermos a atual realidade. A ABERSSESC está empenhada e acompanhará a tramitação do PLP
para que este projeto seja aprovado o mais
rápido possível - inclusive inscrita para debates junto as Comissões da Casa - já que
esta é uma luta prioritária da atual gestão.

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 qualificada 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 trabalharam como oficiais auxiliares. Isto só demonstra a importância que outras instituições dão para valorizar seus profissionais, bem
como a economia financeira ao Estado.
Por Rafaela Dornbusch
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Mais de 200 pessoas - entre associados,
seus familiares e amigos - participaram da
tradicional festa de Réveillon na ABERSSESC.
A decoração foi assinada 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 confeccionada especialmente para
a data e no qual comemoraram a chegada de
2017.
Os convites esgotaram-se ainda em novembro e cada mesa
teve direito a um espumante.
"Mais uma vez o Réveillon na ABERSSESC
foi sucesso absoluto.
Tudo funcionou do jeito que planejávamos e
temos a certeza que todos saíram felizes após
o evento", disse o diretor social e cultural da
ABERSSESC, subtenente Edison Linhares Júnior.
O presidente da entidade, subtenente Flávio Hamann, em nome
de toda a diretoria e
associados agradece o
subtenente Linhares,
pela organização e dedicação a festa de Réveillon.
Por Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Tradicional Réveillon da ABERSSESC foi um sucesso de público
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ABERSSSESC realiza obras e melhorias nas sedes social e campestre prometidas pela nova administração
Com o objetivo de melhorar as acomodações para os
hóspedes do hotel de trânsito da ABERSSESC, a instituição realizou obras de revitalização, com a construção de
uma suíte para melhor atender aqueles que passam por
tratamento de saúde na Capital. O espaço já conta com
11 apartamentos com banheiro coletivo. Além da nova acomodação foi construída também uma cozinha coletiva
para atender a todos os hóspedes, que até o momento
usavam a área da churrasqueira. 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-

cias da sede social. A estrutura antiga tinha um
piso escorregadio que causava perigo a quem transitada pelo local, principalmente em dias de chuva. A

atual estrutura tem acabamento em pedra nas calçadas frontais e rampa e também novo revestimento cerâmico na passarela do salão social.

Salão de eventos na sede
campestre foi inaugurado e já
está a disposição dos associados. No camping, localizado
na praia do Santinho, norte da
Capital, foi construído um salão de eventos com capacidade para 60 pessoas, equipado com churrasqueiras individuais, fogão a lenha e industrial e todo o material necessário para a realização de
eventos.
O salão, inaugurado em janeiro, é uma obra idealizada
pela atual diretoria que sabia
da necessidade de um espaço como este para quem usufrui do camping. “Agora temos
um local, onde os associados
poderão ter conforto para re-

alizar suas festas e confraternizar com familiares e amigos”, disse o presidente da
ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann, que concluiu:
“Nossa administração procura melhorar, de todas as formas, as dependências das

sedes social e campestre.
Queremos locais agradáveis
para melhor servir nossos associados, seus amigos e familiares”, afirmou o presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann.
Por Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC recebe homenagem dos formandos do
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da PMSC

A Polícia Militar de
Santa Catarina formou,
no final de 2016, 37 sargentos que realizaram o

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. A
ABERSSESC, além de entregar 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 foram 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 presidente da Associação, subtenente Flávio Hamann.

Fotos: Rafaela Dornbusch

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

Durante a solenidade de formatura de 58
bombeiros militares catarinenses do Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos - CAS, o presidente da ABERSSESC,

subtenente Flávio Hamann, entregou ao 2º
sargento Cleiton de
Ben Albino, o prêmio
ABERSSESC pelo primeiro lugar no curso
com nota 9,917.

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

temos certeza que o primeiro colocado representa muito bem todos
os seus colegas", afirmou Hamann.
A ABERSSESC parabeniza todos os for-

mandos e deseja sucesso na nova etapa da
vida profissional. "Vocês são merecedores
desta formação. Voltaram aos bancos escolares para se reciclar pro-

fissionalmente e se dedicar a este propósito
que foi a luta constante de postos e sonhos
mais altos", acrescentou Flávio Hamann, presidente da ABERSSESC.
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Animação, brincadeiras e muita diversão
não faltaram durante a
tradicional Festa de
Natal das Crianças realizada pela ABERSSESC em dezembro, no
salão social.
Durante o evento foi
oferecido almoço e bebida, gratuitamente,
além de muita guloseima, brincadeira - piscina de bolinha, cama
elástica, touro mecânico, pebolim e pinturas
faciais.
O ponto alto da festa foi à chegada do Papai Noel que, juntamente com sua ajudante,
distribuiu balas e brinquedos para as crianças.
O presidente; vicepresidente; diretores
cultural e social; de patrimônio e o tesoureiro
da ABERSSESC, subtenentes Flávio Hamann;
Cléber de Paulo Irmão;
Edison Linhares Júnior;
Adão Cândido e Paulo
César Silva estiveram

Fotos: Rafaela Dornbusch

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

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 amiguinhos", afirmou o diretor
social e cultural da as-

sociação, subtenente
Edison Linhares Júnior.
Por: Rafaela Dornbusch
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Em dezembro, o presidente da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, esteve em
Brasília, onde participou de
uma audiência pública que
debateu a reforma da Previdência dos policiais e bombeiros militares do Brasil e, também, sobre o Fundo de Previdência Militar. “Somente com
a união das entidades e com
nossa luta é que vamos conseguir manter os direitos dos
militares”, afirmou o presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann.
A audiência foi promovida
pela frente parlamentar dos
militares e da Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Estaduais e Bombeiros Militares no
Brasil – ANERMB e teve a participação de várias entidades
militares federais e estaduais
do Brasil.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Previdência dos militares no Brasil e Fundo de Previdência
Militar foram temas de discussão em Brasília

Com o objetivo de debater
diversos temas relevantes
para a Segurança Pública nos
Estados, o trabalho policial e
o tipo de polícia que a sociedade brasileira deseja o presidente e o vice-presidente da
ABERSSESC, subtenentes Flávio Hamann e Cléber de Paulo
Irmão, participaram do XIV
Fórum Nacional das Entidades
Representativas dos Policiais,
Bombeiros e Pensionistas Militares do Brasil, que aconteceu em Rio Branco, no Acre.
Santa Catarina foi citada
como exemplo, pois já realiza
o ciclo completo de polícia
desde que os policiais militares passaram a fazer o termo
circunstanciado em infrações
de menor potencial ofensivo,

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

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 atendimentos 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 unificação das policias e o acesso único na carreira. Para o presidente da ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann, é preciso realizar 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 momento de pensarmos em uma
única carreira”, afirmou. Quanto 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 superior. Seria ótimo para a valorização do profissional e até
mesmo para a sociedade esta
progressão de carreira”, disse
Hamann.
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Fotos: Centro de Comunicação Social da PMSC

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

A Polícia Militar de Santa
Catarina - PMSC formou, em
dezembro de 2016, mais de
600 soldados que participaram
do Curso de Formação de Soldados.
Os novos soldados foram
distribuídos para todo o Estado e muitos já estão trabalhando na operação veraneio. Esta
distribuição aconteceu de
acordo com critérios técnicos
e objetivos, no qual levaram
em conta os índices criminais

da região, efetivo existente na
unidade e a relação habitantes por policial militar.
Na Capital, foram formados
373 novos soldados que participaram do CFSd no Centro de
Formação e Aperfeiçoamento
de Praças (CFAP).
Os policiais que se formaram foram orientados por uma
nova filosofia de segurança
pública, implantada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). Idealiza-

do e voltado para a defesa do
cidadão e da sociedade, com
primordial objetivo de reorientar a concepção de polícia,
em prol da lei e dos direitos
humanos, o CFSd 2016 teve duração de sete meses, com carga horária de 1204 horas aulas
e 45 horas de estágio, com disciplinas na área de direito, tiro
policial, ordem unida, educação física militar, defesa pessoal e técnicas de polícia ostensiva, 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 certificado de conclusão do curso
e uma homenagem do Ministério Público destinada ao primeiro colocado.
Em seguida, os demais formandos receberam seus certificados de conclusão de curso de seus padrinhos e madri-

nhas. Perante o Pavilhão Nacional, símbolo da nação brasileira, os formandos prestaram o compromisso de regular suas condutas pelos preceitos da moral, dedicando-se à
manutenção da ordem pública e segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida.
A ABERSSESC deseja sucesso aos novos policiais militares.
Por Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann,
prestigia solenidade de formatura dos novos oficiais da PMSC

Desde o início de dezembro, a população do Estado de
Santa Catarina pode contar
com mais 40 policiais militares, que se formaram do Curso de Formação de Oficiais
(CFO). Os aspirantes a oficiais
- graduação que adquirem

após a formatura - fizeram dois
anos de curso no Centro de
Ensino da Polícia Militar e
saem bacharelados em Ciências Policiais. Dos 40 novos oficiais, duas são mulheres.
O presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Ha-

mann, prestigiou a solenidade.
A cerimônia iniciou com a
devolução dos espadins, símbolo dos cadetes. Após este
ato, os novos policiais militares retornaram com o fardamento de aspirantes a oficiais.

Dentre os aspirantes, destacamos Valdir Cristovão de Oliveira Júnior, que já atuou como
sargento da corporação e agora assume nova função na
PMSC.
"Que este novo ciclo na
vida dos aspirantes seja de res-

ponsabilidades e amor à profissão. Desejo que todos realizem o que almejam com sabedoria e dignidade", parabenizou o presidente da entidade, subtenente Flávio Hamann.
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 Catarina de Alexandria, que dá
nome ao Estado - 226 militares – 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 Ensino do Corpo de Bombeiros
Militar, na Trindade, e contou
com a presença do secretário
de Estado da Segurança Pública, César Augusto Grubba, representando o governador de
Santa Catarina, João Raimundo Colombo, dos comandantes-gerais da PMSC e do CBMSC, coronéis Paulo Henrique
Hemm e Onir Mocellin, respectivamente, além de autoridade e familiares. O presidente, vice-presidente e diretor social e cultural da ABERSSESC, subtenentes Flávio Hamann, Cléber de Paulo Irmão
e Edison Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram a
solenidade de promoção.
Durante a cerimônia foi
entregue a medalha de mérito intelectual “coronel Cantídio Quintino Régis” ao tenente-coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, da Polícia Militar
- primeiro colocado do Curso

Fotos: Rafaela Dornbusch

Polícia e Corpo de Bombeiros Militares promovem
226 militares em todo o Estado de Santa Catarina

Superior de Polícia (CSPM)
2016, com média final 10.
Por ato de bravura foram
promovidos os policiais militares 3º sargento Ricardo Silvio da Silveira e o soldado
Daycon Alberto Dutra Liczkoski, 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 continuar 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 pelos anos de dedicação à segurança pública. Faz com que se
sintam realizados profissionalmente e sonhem com postos

e graduações maiores. Fazem
com que se esforcem e façam
seu trabalho cada vez com
mais dignidade, responsabilidade e dedicação”, disse o presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann.
Por Rafaela Dornbusch

