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Após defesa da Assessoria Jurídica da ABERSSESC - Napoleão Advogados 
Associados - quatro policiais militares serão reintegrados à Corporação

Clima de alegria, disposição e confraternização 
marcaram a 4º Feijoada da ABERSSESC, em agosto

Pelo 4º ano consecutivo, 
Feijoada da ABERSSESC é 
sucesso de público.

O clima entre os convida-
dos era de alegria, disposição 
e confraternização, além 
de música boa e comida de 
qualidade. A banda Número 
Baixo animou o público com 
músicas novas e antigas no 
ritmo de samba e pagode. 

ABERSSESC realiza obras e melhorias em 
seu Hotel de Trânsito e Sede Campestre

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

Homenagem é uma tradição e tem como objetivo parabenizar pelo esforço e dedicação

Com o objetivo de melhorar o atendimento aos as-
sociados e, também aos parceiros de todo o Paí�s, a 
ABERSSESC realizou algumas obras e substituições de 
mobiliários nos apartamentos do Hotel de Trânsito, e 
em sua Sede Campestre.
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Flavio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Nossa gestão sempre foi marcada pela transpar-
ência, ética, integridade e integração com nossos as-
sociados. Assumimos a presidência da ABERSSESC, 
em abril de 2015, e fomos reconduzidos em abril de 
2018 com o mesmo compromisso de três anos atrás. 
Sabí�amos que não seria fácil. Sabí�amos que terí�amos 
muitos desafios para enfrentar numa associação 
com mais de 80 anos de tradição e história. 

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. A ABERSSESC vem se 
consolidando como uma instituição moderna, ágil e 
dinâmica que está sempre preocupada em promover 
e fortalecer a representatividade junto aos poderes 
constituí�dos do nosso Estado.

Nesse quase um ano de reeleição muito já foi fei-
to. Estamos sempre pensando no bem estar de nosso 
associado. Instalamos televisões smart nos aparta-
mentos de nosso Hotel de Trânsito, bem como nas 
cabanas da Sede Campestre. Lá, também investimos 
no sistema de drenagem onde ficam as cabanas, lo-
cal que frequentemente alagava após as chuvas e na 
construção de banheiros (feminino e masculino) na 
área das piscinas. 

Nossa equipe está de parabéns. Arregaçam as 
mangas e fazem a ABERSSESC crescer cada dia mais 
e ser uma instituição consoloidade e respeitada em 
nosso Estado e Paí�s. 

Continuamos na luta para implantação do Quad-
ro de Oficiais Auxiliares. Apresentamos 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 dificuldades e barreiras enfren-
tadas. Nós vamos buscar diálogo e entendimento 
para que ele seja aprovado. Vamos lutar para que 
Santa Catarina deixe de ser o único Estado do Bras-
il que ainda não possui o QOA. Essa é uma reivindi-
cação 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 di-
ariamente sua missão e que merecem ser reconhe-
cidos e valorizados pela instituição e pela sociedade 

catarinense, já 
em tratativas 
com os senhores 
c o m a n d a n -
tes-gerais. 

Nossa As-
sessoria Jurí�di-
ca – agora com 
escritório fixo 
em nossa Sede 
Social – con-
tinua sua luta 
pelos direitos 
dos militares. 
O Napoleão Ad-
vocacia Militar 
é 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 particulares.

Nos próximos dois anos e meio teremos com certeza 
o apoio e incentivo do futuro governador do Estado. 
Pela primeira vez, elegemos um militar para comandar 
o Estado. Carlos Moisés da Silva é coronel da Reser-
va Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar. Além 
dele, elegemos dois deputados estaduais para ocupar 
cargo na Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina. O coronel da Reserva Remunerada do Corpo 
de Bombeiros Militar, Onir Mocellin, e o sargento da 
Polí�cia Militar, Carlos Henrique de Lima. A ABERSSESC 
deseja sucesso e estende sua parceria aos eleitos. 

Nossa luta é constante. Em todas as nossas reuniões 
sempre procuramos defender nossa categoria. Temos 
uma postura institucional, no qual participamos de re-
uniões, audiências, seminários, solenidades, palestras 
e mobilizações, defendendo e resguardando os diretos 
de todos os nossos associados, sejam militares ou civis, 
como sempre foi à tradição desta Associação.
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Pelo 4º ano consecutivo, Feijoada da ABERSSESC é 
sucesso de público. Clima era de alegria e confraternização

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

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch

“Gostaria de agradecer a todos os envolvi-
dos e a todos que compareceram a esta feijoa-
da. Uma festa que iniciou despretensiosa e que 
aos poucos conquistou todos os associados e 
seus familiares e amigos. A cada ano que pas-
sa a procura é maior. Estamos na 4ª edição e já 
estamos pensando na ampliação e na festa que 
faremos no ano que vem”, disse o presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, du-
rante o evento, que contou com a presença de 
mais de 300 pessoas – entre sócios, familiares e 
amigos da Associação. 

O clima entre os convidados era de alegria, 
disposição e confraternização, além de música 
boa e comida de qualidade. A banda Número 
Baixo animou o público com músicas novas e 
antigas no ritmo de samba e pagode. O presi-
dente da ABERSSESC doou ao evento cinco gar-
rafas de vinho argentino que foram sorteados 
aos presentes que estavam animados. 

“O clima de confraternização e alegria estava 
contagiante. Não poderí�amos comemorar o dia 
dos pais sem essa festa”, afirmou o subtenente 
Flavio Hamann.



Temporada de VerãoAno II - Edição 07 - 2018 04 

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

Temporada de verão 2018/2019: conheça os 
contemplados, após sorteio, para as cabanas do camping

aberssesc

Rafaela Dornbusch

Em outubro, a ABERSSESC realizou o sorteio 
que definiu os contemplados para a temporada 
de verão 2018/2019 no camping da ABERSSESC.

O sorteio foi realizado eletronicamente, 
através de um aplicativo instalado no celular. 
O perí�odo contemplado pelo sorteio foi de 
6 de dezembro de 2018 a 3 de abril de 2019.

Porém, ainda restam vagas para algumas 
datas, que poderão ser preenchidas por as-
sociados não contemplados nas datas de sua 
preferência. São 11 cabanas, três reservadas 
para a região da Grande Florianópolis e oito 
para os associados do interior. O perí�odo de 
hospedagem é de sete dias com entrada sempre 
às quintas-feiras pela manhã e saí�da às quar-
tas-feiras à tarde. Os contemplados pagarão 
R$ 40,00 a diária, e a entrega da cabana limpa.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

A ABERSSESC parabeniza e 
mantém seu apoio ao governador 
eleito Carlos Moisés da Silva (PSL), 
bem como os deputados estadu-
ais eleitos coronel Onir Mocellin 
(PSL), e o sargento Carlos Hen-
rique de Lima (PSL). Todos eles 
são oriundos de carreira militar.

Moisés e Mocelin são coronéis da 
Reserva Remunerada do Cor-
po de Bombeiros Militar. Lima 
é sargento da Polí�cia Militar, 
também da Reserva Remunerada. 

Além de manifestar apoio 

ABERSSESC parabeniza e mantém apoio ao go-
vernador e deputados estaduais militares eleitos

incondicional e estar aberta a diálogos, a 
ABERSSESC se coloca à disposição do novo 
governador, bem como dos novos deputa-
dos estaduais para tratar de assuntos perti-
nentes a carreira dos policiais e bombeiros 
militares e, também, da segurança pública.

Rafaela DornbuschFo
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Governador eleito Carlos Moisés da Silva (PSL)
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ABERSSESC recebeu homenagem do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CFAP

Fotos: Rafaela Dornbusch

Rafaela Dornbusch
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Em julho de 2018 o Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP – 
responsável pela formação de soldados e cabos 
e formação e aperfeiçoamento de sargentos da 
Polí�cia Militar comemorou 35 anos de fundação.   
Para comemorar a data, o CFAP prestou diver-
sas homenagens a órgãos, instituições e autori-
dades que contribuí�ram para o desenvolvimen-
to do seu trabalho. 

O presidente da ABERSSESC – uma das insti-
tuições homenageadas -, subtenente Flavio Ha-
mann, recebeu das mãos do secretário de Esta-
do da Segurança Pública, Alceu de Oliveira Pinto 
Júnior, a medalha e o diploma pela colaboração 
e serviços prestados ao CFAP. 

“E�  uma honra receber esta condecoração no 
aniversário do CFAP, no qual tive a honra de 
fazer parte na minha formação acadêmica quan-
to policial militar”, afirmou Hamann.

Foram homenageados ainda, ex-comandan-
tes do CFAP, policiais militares que trabalham e 
trabalharam na Casa, além de autoridades e en-
tidades civis. 

Em seu discurso, o comandante do CFAP, 
tenente-coronel Jardel Carlito da Silva, agrade-
ceu a presença dos ex-comandantes da institu-

ição que abriram 
as portas para as 
mudanças no qual 
o Centro passou e 
vem passando nos 
últimos anos. 

“Por ter opor-
tunidade de estar 
à frente do coman-
do saúdo a todos 
o ex-comandan-
tes do CFAP que 
abriram as por-
tas para mim. Foi 
através deles que 
esta Casa é o que 
é até hoje. O CFAP 
tem sofrido muitas 
mudanças, além 
das técnicas e táticas necessárias a atividade 
policial formamos pessoas que são diferentes 
de todas as outras, são pessoas que com sua 
habilidade tem o dom e a obrigação de cuida do 
outro”, concluiu.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Assessoria Jurídica da ABERSSESC presta informações 
aos nossos associados sobre a ação dos reflexos da IRESA

Rafaela Dornbusch
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E�  com alegria que informamos aos nossos as-
sociados que dia 15 de outubro de 2018, enfim, 
houve a primeira sentença favorável do IRESA, 
proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital. 

Mesmo sendo em 1º Grau, já é um alento de 
que se estivermos todos juntos, poderemos en-
fim vencer mais essa batalha em prol dos polici-
ais e bombeiros militares do nosso Estado. Não 
vai ser fácil, mas juntos, somos muito fortes. 

Por sermos reconhecidos como a mais antiga 
associação militar estadual de Santa Catarina, 
ao longo das décadas, estivemos sempre ao lado 
dos nossos associados, em tempos bons e em 
tempos muito difí�ceis, são nada menos do que 
84 anos de história limpa e honrada em prol dos 
policiais e bombeiros militares catarinenses.

Dessa forma, informamos que após essa 
primeira vitória da tese da IRESA é possí�vel 
avançar com segurança e responsabilidade, ga-
rantindo aos nossos associados o recebimento 
do pagamento da IRESA durante os perí�odos de 
afastamentos, bem como os seus reflexos em 
férias e 13° salário, em valores retroativos aos 
últimos cinco anos - tudo com as devidas cor-
reções e juros de composição. 

Para sanar toda e qualquer dúvida, colo-
camos à disposição dos associados os contatos 
da nossa assessoria jurí�dica – Napoleão Advoca-
cia Militar - que está a total disposição dos asso-
ciados da ABERSSESC. 

O associado, além da comodidade e rapidez 
no atendimento, será assistido pela mais bem 

conceituada banca de advogados militares do 
Sul do Paí�s e uma das maiores do Brasil. 

Fiquem tranquilos, pois com a ABERSSESC o 
associado tem o melhor atendimento jurí�dico, 
pois nossa assessoria jurí�dica é a mais qualifi-
cada e preparada do Estado, pronta a atender ao 
associado com o que tem de melhor na defesa 
dos militares.

Segue os contatos da nossa assessoria 
jurí�dica: 

- Telefones fixos (47) 3275-4335 ou (48) 

3030 -1345;
- WhatsApp profissional (47) 9. 9650-1277;
- e-mail: contato@napoleaoadvocacia.com.br.

Ou se preferir, pode ligar direto para a 
secretaria da ABERSSESC, no (48) 3244-1500 
das 13h30min às 19h de segunda à sexta-feira.
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ABERSSESC realiza obras e melhorias, com substituição 
de mobiliários, no Hotel de Trânsito e na Sede Campestre

Com o objetivo de melhorar o atendimento 
aos associados e, também aos parceiros de todo 
o Paí�s, a ABERSSESC realizou algumas obras e 
substituições de mobiliários nos apartamen-
tos do Hotel de Trânsito, localizado em sua 
Sede Social, bem como em sua Sede Campestre, 
localizado na praia do Santinho, Norte da 
Capital. 

No hotel de trânsito, foram instaladas tele-
visões smart nos 10 apartamentos e na suí�te. 

“Essa é mais uma das melhorias que 
realizamos desde que assumimos a nos-
sa primeira gestão em 2015. Muitas obras e 
melhorias já foram realizadas em nossas sedes 
(Social e Campestre) e as novas televisões eram 
um anseio nosso e de nossos hóspedes e agora 
conseguimos realizar”, afirmou o presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann.

Já na Sede Campestre, foram construí�dos, na 
área das piscinas, dois banheiros (masculino 
e feminino) para maior comodidade dos ban-
histas. Já no local onde estão as 11 cabanas foi 
realizado um sistema de drenagem para evitar 
os constantes alagamentos após um perí�odo 
longo de chuva ou até mesmo os temporais de 
final das tardes, tí�picos do verão. Além disso, fo-
ram instaladas televisões smart e os armários 
fechados foram substituí�dos por prateleiras e 
cabideiros.

“Todos os anos buscamos melhorar o aten-
dimento ao nosso associado. Nosso camping 
recebe muita gente nesses meses de dezembro, 
janeiro e fevereiro. E�  importante buscarmos 
melhorias para atender bem aqueles que nos 
procuram”, afirmou o diretor de camping, sar-
gento Geralci Sander dos Santos.

Conheça mais sobre o Hotel de Trânsito

Funciona dentro da Sede Social da 
ABERSSESC, localizada próximo à cabeceira da 
Ponte Hercí�lio Luz, em Florianópolis. 

O objetivo maior é atender a demanda dos 
seus associados residentes no interior do Es-
tado, especialmente àqueles que necessitam 
se deslocar e pernoitar na Capital em razão de 
tratamento de saúde. Em casos especiais, pode 
ser utilizado pelos associados que residem na 
região da Grande Florianópolis.

Visando aprimorar o atendimento aos seus 
associados e os benefí�cios oferecidos, a Dire-
toria Executiva - Gestão 2015-2018 e Gestão 
2018-2021 - ampliou as instalações do Ho-
tel de Trânsito. Foram construí�dos mais dois 
apartamentos, um de casal e outro de solteiro, 
aumentando o número de oito para 10 aparta-
mentos. Foi construí�da também uma suí�te para 
dar mais conforto aos que necessitam.

Total: 10 apartamentos: seis de casal e quatro 
de solteiro; além de uma suí�te. Todos equipa-
dos com televisão smart e frigobar, dois com ar 
condicionado e oito com ventiladores de teto.

Mais informações sobre a Sede Campestre

Localizada na praia do Santinho, Região Norte 
de Florianópolis, a sede campestre oferece uma 
estrutura completa aos seus associados.

E�  composta por camping, cabanas, banheiros 
coletivos com chuveiros, lavanderia com tan-
ques, churrasqueira e estacionamento.

Na parte superior do terreno há três pisci-
nas, sendo uma infantil, uma de tamanho médio 
e outra grande, própria para adultos; bem como, 
uma cancha de areia para prática de futebol e 
vôlei.

Há, também, um salão social com capaci-

dade para 60 pessoas, no qual possui chur-
rasqueira, geladeira e fogão a lenha e industrial. 
O local poderá ser utilizado pelos sócios para 
confraternização com amigos e familiares.  

São duas as formas de hospedagem:
Boxe para instalação de barraca pelo perí�odo 

de até 30 dias. Os associados pagam R$ 20,00 a 
diária e o não sócio: R$ 20,00 por pessoa.

Cabanas – São 11 cabanas, todas com ar 
condicionado, compostas de um quarto com 
cama de casal, televisão smart, internet, ban-
heiro, cozinha e sala conjugadas, totalmente 
mobiliadas. O perí�odo de hospedagem é de sete 
dias e a diária, somente parea associados, é de 
R$ 40,00, com a entrega da cabana limpa. 

A ocupação das cabanas para a temporada de 
verão acontece sempre através de sorteio, feito 
anualmente, no final do mês de outubro entre 
os associados interessados.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC homenageia os primeiros colocados em cursos de formação e aperfeiçoamento na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar
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A ABERSSESC tem por tradição homenagear 
os praças que se destacaram nos cursos, se-
jam de formação ou aperfeiçoamento, que re-
alizaram na Polí�cia e no Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina. Este ano muitos poli-
ciais e bombeiros militares estiveram em sala 
de aula. Em todas as formaturas, a ABERSSESC 
se fez presente para condecorar e parabenizar 
por todo o zelo, esforço, dedicação e disciplina 
com que enfrentaram as cadeiras escolares.

Primeiros colocados do CFS da PM e do CFC do 
CBM receberam homenagem da ABERSSESC

Em agosto, o presidente e diretor social e 
cultural da ABERSSESC, subtenentes Flavio Ha-
mann e Edison Linhares Júnior, respectivamen-
te, prestigiaram a solenidade de formaturas do 
Curso de Formação de Sargentos da Polí�cia Mi-
litar e Turma II do Curso de Formação de Cabos 
do Corpo de Bombeiros Militar. 

Os primeiros colocados do CFS e do CFC, sar-
gento Barreiros, com média 9,88 e cabo Lopes, 
com média 10,0, respectivamente, foram ho-
menageados pela ABERSSESC e receberam das 
mãos do presidente, subtenente Flavio Hamann, 
uma placa e uma caneta.

O CFS da PMSC formou 199 cabos que foram 
promovidos a 3º sargento, já o CBMSC formou 
60 novos cabos.

Fotos: 1º sargento Aurélio de Oliveira - CCS/PMSC

Vice-presidente da ABERSSESC entregou placa 
e caneta ao primeiro colocado do CFC do CBM

Em novembro aconteceram três formaturas 
de curso de formação no Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina. No dia 9, o vice-presi-
dente e diretor social e cultural da ABERSSESC, 
subtenentes Cléber de Paulo Irmão e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram 
a solenidade de formatura do Curso de For-
mação de Cabos. 

O primeiro colocado, cabo Danielles Patrick 
Silveira, com média 9,68, foi homenageado pela 
ABERSSESC e recebeu das mãos do vice-presi-
dente, subtenente Cléber de Paulo Irmão, uma 
placa e uma caneta.

“A ABERSSESC sente-se muito honrada em 
homenagear o primeiro colocado, que abdicou 
de sua vida particular para estudar e se dedicar 
ao curso e galgar outra graduação na carreira”, 
disse Cléber, na ocasião. O CFC formou 33 novos 
cabos em 10 semanas de curso. 

Foto: Rafaela Dornbusch

Primeiro colocado do Curso de 
Formação de Soldados - CFSd - do CBMSC 
também é homenageado pela ABERSSESC

No dia 14 de novmebro, o presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, en-
tregou uma placa ao 1º colocado do curso, com 
média 9,703, soldado Lucas Soares Plentz. Na 
Capital, 63 novos soldados se formaram, porém, 
as cerimônias aconteceram em todo o Estado, 
no qual 315 alunos soldados se formaram. Fo-
ram 1320 horas/sul em oito meses de curso.

O presidente estava acompanhado do diretor 
social e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-
son Linhares Júnior.

“Esse é um pequeno gesto para valorizar 
aqueles que tanto se dedicaram ao curso. Essa 
é só a primeira fase da carreira que está apenas 
começando. Desejamos sucesso e muitas alegri-
as na nova carreira”, afirmou Hamann.

Foto: Rafaela Dornbusch

Aluno do Curso de Formação de Sar-
gentos do Corpo de Bombeiros Mil-
itar também recebeu homenagem

A ABERSSESC parabenizou e entregou 
também uma placa, bem como uma caneta ao 
primeiro colocado do Curso de Formação de 
Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar. Alan 
da Silva Felisbino, que teve média 9,886, foi 
homenageado pela ABERSSESC e, também, pelo 
CBM.

Esta solenidade contou com a presença do 
secretário de Estado da Segurança Pública, 
Alceu de Oliveira Pinto Júnior; do comandan-
te-geral do CBM, coronel João Valério Borges; de 
autoridades civis e militares; familiares e ami-
gos dos formandos. 

“A ABERSSESC sente-se muito honrada em 
homenagear os primeiros colocados, que abdic-
aram de suas vidas particulares para estudarem 
e se dedicarem aos cursos e galgar uma outra 
graduação na carreira”, disse Hamann, na oca-
sião.

A formatura terminou com o tradicional ban-
ho de mangueira.

Foto: Rafaela Dornbusch

Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC homenageia os primeiros colocados em cursos de formação e aperfeiçoamento na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar
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Representatividade

Foto: Rafaela Dornbusch

Foto: Rafaela Dornbusch

Foto: Rafaela Dornbusch

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

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

Foto: 1º sargento Aurélio de Oliveira - CCS/PMSC
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Após defesa da Assessoria Jurídica da ABERSSESC, 
quatro policiais militares serão reintegrados à Corporação

Rafaela Dornbusch
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Quatro policiais militares de Santa Catarina 
serão reintegrados a Polí�cia Militar de Santa 
Catarina após decisão por sete votos a um do 
2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado. O julgamento aconteceu em 
setembro, na Capital.

João Gualberto Maidel, Gilson César Gomes, 
Toni Roberto Guesser e Romildo Xavier foram 
denunciados por terem torturado dois acusa-
dos de furto em 2004, quando estavam lotados 
na Companhia Policial de Rio Negrinho – Mu-
nicí�pio do Planalto Norte do Estado. 

Os policiais militares foram absolvidos em 
2014 ainda em 1ª instância, mas o Ministério 
Público de Santa Catarina recorreu ao TJSC. A 

condenação saiu somente 13 anos depois da 
acusação, em 2017, quando foram condenados 
a cumprir pena em regime aberto de dois anos 
e quatro meses, além da perda do cargo público. 
Eles foram expulsos da Corporação em novem-
bro do ano passado. 

A Assessoria Jurí�dica da ABERSSESC – es-
critório Napoleão Advocacia Militar – assumiu o 
caso em janeiro deste ano e foi responsável pela 
defesa dos quatro PM’s desde então. Segundo 
a advogada Mariana Lixa, o recurso no TJSC se 
baseou na desproporcionalidade das penas. Ela 
entende que uma condenação em regime aberto 
não justifica a expulsão da Corporação. “Como 
pode alguém que sequer foi preso receber a 

punição de exclusão da Instituição?”, questiona.
Assim que o acórdão for publicado, o que 

deve demorar em torno de 15 dias, o escritório 
entrará com o pedido de reintegração dos poli-
ciais militares à Corporação. “Ainda tem o tra-
balho administrativo de reintegração deles na 
Corporação, com todos os direitos que lhes são 
cabí�veis”, afirmou Mariana. 

O TJSC absolveu os quatro policiais da ex-
pulsão, que seria a pena acessória, mas não da 
prisão em regime aberto, que foi convertida em 
pena alternativa. Dessa decisão não cabe mais 
recurso do Estado.
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Diretoria Executiva prestigia as solenidades de 
promoção de oficiais e praças da PMSC e do CBMSC
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A Diretoria Executiva da ABERSSESC, repre-
sentada pelo presidente e diretores social e cul-
tural e de patrimônio, subtenentes Flavio Ha-
mann, Edison Linhares Júnior e Adão Cândido, 
respectivamente, prestigiaram as solenidades 
de promoção de oficiais e praças da Polí�cia e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 
que aconteceram em agosto e novembro deste 
ano. 

No dia 10 de agosto, foram promovidos, em 
todo o Estado, 70 oficiais e 358 praças da PMSC 
e 24 oficiais e 21 praças do CBMSC. A promoção 
é alusiva à data magna do Estado de Santa Cata-
rina, 11 de agosto, dia em que se comemora a 
criação da Capitania de Santa Catarina, por ato 
da coroa portuguesa no ano de 1738.

Já no dia 26 de novembro, foram promovi-
dos, em todo o Estado, 58 praças e 28 oficiais 
do CBM e 185 praças e 13 oficiais da PM. A pro-
moção se reveste de singular importância para 
as instituições militares e para a vida pessoal 
de cada policial ou bombeiro, que lhe permite 
galgar postos ou graduações, indispensáveis ao 
seu sucesso profissional. A promoção se refere 
ao dia de Santa Catarina de Alexandria - 25 de 
novembro - padroeira do Estado. 

Na ocasião, 23 aspirantes à oficial do CBMSC, 
também foram promovidos ao primeiro posto 
da carreira dos oficiais - 2º tenente. 

Durante a solenidade foram realizadas diver-
sas homenagens. Foram entregues a autoridades 
civis e militares a “Comenda Barriga Verde da 
Polí�cia Militar”; a “Medalha 180 anos da Briga-
da Militar”, do Rio Grande do Sul; Medalha Méri-
to da defesa Civil do Estado de Santa Catarina 
Governador Colombo Machado Salles”; Tí�tu-
lo Honorí�fico “Amigo da Polí�cia Militar”; Tí�tu-
lo Honorí�fico “Amigo do Corpo de Bombeiros 
Militar”.

A ABERSSESC parabeniza os homenageados 
que foram agraciados com medalhas e diplomas 
e parabeniza os policiais e bombeiros militares 
promovidos. “Colocamos-nos a disposição de 
todos para trocas de ideias e desejamos muito 
sucesso na nova graduação”, concluiu o sub-
tenente Hamann. 

Rafaela Dornbusch
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Aplicativo de celular auxilia os associados na procura de 
estabelecimentos conveniados no cartão Convênio Fácil 

Rafaela Dornbusch
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Com a finalidade de facilitar a logí�stica de 
benefí�cios e antecipação salarial, os associa-
dos da ABERSSESC poderão adquirir o cartão 
Convênio Fácil – já disponí�vel para uso. Com o 
cartão não há necessidade de pagamentos em 
dinheiro ou cheque de antecipação de parte do 
salário para realizar compras ou serviços. O 
desconto é feito diretamente na conta bancária 
ou na folha de pagamento após o uso.

O cartão, que terá todos os convênios num só 
lugar é nominal e facilitará a vida dos associa-
dos. Com esta parceria todos os associados da 

ABERSSESC terão facilidades no Estado e, até 
mesmo, fora dele, ou seja, em todos os locais 
que existir estabelecimentos conveniados.

“Para a ABERSSESC e seus associados são 
inúmeras vantagens de se obter este cartão. Nós 
não precisaremos mais andar com dinheiro e 
podemos descontar nossas compras e serviços 
em nossa folha de pagamento”, afirmou Ha-
mann.

Além de acessar a lista completa pelo site, os 
associados poderão baixar o aplicativo do Con-
vênio Fácil no celular. Mais uma facilidade da 

ABERSSESC e Convênio Fácil.
Para saber mais detalhes e a lista completa 

de estabelecimentos que aceitam o cartão Con-
vênio Fácil, acesse: http://conveniofacil.net/

Para acessar os estabelecimentos 
conveniados com a ABERSSESC, acesse: https://
aberssesc3.wixsite.com/aberssesc/clients

Para baixar o aplicativo, acesse:
https://play.google.com/store/apps/de-

tails?id=com.softlab.conveniofacil

ABERSSESC recebeu a visita do coronel Edupércio 
Prattes, suplente a deputado federal, na última eleição

A Diretoria Executiva da ABERSSESC rece-
beu a visita do coronel Edupércio Prattes do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 
Na ocasião, o militar agradeceu o apoio que 
recebeu da Associação durante todo o perí�o-
do das eleições. O coronel Edupércio concor-
reu ao cargo de deputado federal, e ficou como 
suplente em seu partido, nas últimas eleições.

A ABERSSESC, que fez um trabalho inten-
so na busca de votos aos candidatos militares, 
parabeniza a todos e hoje, em especial, ao 

coronel Edupércio que pes-
soalmente fez questão de 
agradecer. 

Ele foi recebido pelo pres-
idente, diretores financeiro e 
de patrimônio, subtenentes 
Flavio Hamann, Paulo 
César Silva e Adão Cândido, 
respectivamente.  

Rafaela Dornbusch
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trabalhos e seu quadro de associados não para de crescer

Rafaela Dornbusch
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Com o reconhecimento, a valorização, a 
representatividade e os trabalhos desenvolvi-
dos pela ABERSSESC, bem como a atenção que 
a Associação disponibiliza aos seus associados, 
nos últimos três meses, sete militares - entre 
bombeiros e policiais - tornaram-se sócios.

Os bombeiros militares Anderson Carlos Ku-
javski, Ricardo Souza, Adriano Ribeiro e Ede-
nilson Leal de Barros, bem como os policiais 
militares, subtenente Carlos Alberto Campes-
trini e 1º sargento Everson Adí�lio Cândido as-
sinaram sua ficha de inscrição de são os mais 
novos sócios da ABERSSESC.  O subtenente Luiz 
Carlos Pacagnan Vieira, da PMSC, retornou ao 
quadro associativo. 

Os militares poderão contar com o apoio da 
nossa assessoria jurí�dica, bem como todos os 
benefí�cios e a estrutura fí�sica que a Associação 
oferece.  A ABERSSESC dá as boas-vindas aos 
novos sócios.
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Vice-presidente da ABERSSESC participou da solenidade de 
encerramento do Seminário Estadual de Instrutores Proerd

O vice-presidente da ABERSSESC, subtenente 
Cléber de Paulo Irmão, participou da solenidade 
de encerramento do 19º Seminário Estadual de 
Instrutores do Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas – Proerd da Polí�cia Militar 
de Santa Catarina. O evento, que aconteceu em 
setembro, reuniu 236 policiais militares. 

O subtenente Cléber que já trabalhou como 
instrutor e mentor do Programa faz questão 
de participar de todos os treinamentos que 
envolvem o Proerd no Estado. “O Programa já 
formou e auxiliou muitas crianças não só em 
Santa Catarina, mas no Brasil. E�  um belí�ssimo 
trabalho de conscientização e de amor por nos-
sas crianças e adolescentes que são o futuro de 
nosso paí�s”, concluiu.

Conheça o Programa:

O Proerd foi implantado em Lages no dia 
16 de março de 1998, pelo sargento Alcione 
Donisete Mota – que ministrou a primeira lição 
do programa na Escola Municipal de Educação 
Básica Professor Pedro Cândido.

Em 20 anos de história, o Proerd conta com 
mais de 200 instrutores ativos e distribuí�dos 

por todas as regiões do Estado catarinense. Até 
março deste ano, já participaram do Programa 
mais de 1 milhão de crianças até o 5º ano do 
Ensino Fundamental, em 265 municí�pios. Ainda 
não foi possí�vel chegar as 295 cidades de Santa 
Catarina, mas esse é o grande objetivo do Pro-
grama para os próximos anos.

Mais informações acesse: 
www.pm.sc.gov.br/cidadao/proerd

Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Alegria e descontração marcam o passeio de lazer ao 
Ecoresort Plaza Capivari (PR) promovido pela ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

Um final de semana alegre, descontraí�do e 
entre amigos. Foi assim que associados e seus 
familiares descrevem o passeio de lazer pro-
movido pela ABERSSESC - com o apoio da Star 
Turismo - para Ecoresort Plaza Capivari no 
Paraná. Localizado em Campina Grande do Sul a 
26 km da Capital Curitiba, o hotel possui estru-
tura completa para diversão de toda a famí�lia.

“Tivemos lotação máxima. Todos os que fo-
ram elogiaram essa iniciativa. O hotel é mara-
vilhoso e visa à diversão com a famí�lia e amigos. 
Nossa excursão foi recebida carinhosamente 
por toda a equipe hoteleira”, disse o diretor so-
cial e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-

son Linhares Júnior.
O passeio foi realizado no último final de se-

mana – entre os dias 23 (com saí�da às 10h da 
ABERSSESC) e 25 de novembro de 2018 (com 
saí�da do hotel às 12h, após o almoço). Neste dia, 
ainda teve um passeio pelo Jardim Botânico de 
Curitiba – um dos cartões postais mais bonitos 
do Brasil.

“Este foi o primeiro de muitos passeios e 
viagens que a ABERSSESC pretende realizar 
para encantar e proporcionar aos associados 
lazer, diversão e alegria”, finalizou o subtenente 
Linhares.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Alunos cabos do CBMSC e da PMSC conhecem o 
trabalho desenvolvido e a atuação da ABERSSESC

Rafaela Dornbusch
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Com o objetivo de apresentar o trabalho 
que está sendo desenvolvido e a atuação da 
ABERSSESC, a Diretoria Executiva – representa-
da pelo presidente, vice-presidente e diretor 
social e cultural, subtenentes Flavio Hamann, 
Cléber de Paulo Irmão e Edison Linhares Júnior, 
respectivamente -, juntamente com a assesso-
ria jurí�dica parceira da Associação – escritório 
Napoleão Advocacia Militar – representada 
pelo advogado Victor Malheiros - estiveram 
presentes nos Centros de Ensino do Corpo de 
Bombeiros Militar e da Polí�cia Militar, onde 
conversaram com 35 alunos da nova turma do 
Curso de Formação de Cabos do CBM e 70 alunos 
do CFC da PMSC.

A Diretoria Executiva pode apresentar os 
benefí�cios que os associados têm, entre eles, a 
sede social, o hotel de trânsito, a sede campes-

tre, entre outros. Na oportunidade, o presidente 
apresentou as principais lutas realizadas pela 
diretoria nos últimos três anos e as metas a 
serem realizadas na Gestão 2018/2021.

A assessoria jurí�dica falou sobre a parceria 
e o trabalho que vem desenvolvendo junto a 
ABERSSESC e os descontos que possui junto ao 
escritório, benefí�cio alcançado em prol do asso-
ciado. Além disso, afirmou que possui telefones 
de plantão para que o militar associado possa 
tirar dúvidas quando necessário.

O presidente da ABERSSESC agradeceu aos 
espaços para as apresentações ao CBM e a PMSC 
e convidou a todos para conhecerem o trabalho 
e os espaços da Associação e se unirem a um 
objetivo comum, no qual destacou que o forta-
lecimento da Associação se dará com a união de 
todos.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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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 
19h.

Rafaela Dornbusch


