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ABERSSESC fecha parceria com novo escitório de advocacia, o Napoleão Advogados 
Associados que ficarão à disposição dos associados todas as quartas-feiras na Sede Social 
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Regiões dos Municípios de Brusque e Araranguá 
recebem Diretoria Executiva da ABERSSESC
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3º sargento Renan Fernandes Motta, com média 9,932, recebeu das mãos do pre-
sidente, subtentente Flávio Hamann, uma ‘placa’ e uma caneta personalizada

O evento reuniu filhos 
e dependentes de as-
sociados – policiais e 
bombeiros militares – 
além da comunidade 
em geral. Foi oferecido 
almoço e bebidas, gra-
tuitamente, além das 
guloseimas.

O objetivo foi de apre-
sentar o trabalho desen-
volvido pela ABERSSESC, 
bem como as sedes so-
cial e campestre. Esta-
vam presentes policiais 
e bombeiros militares da 
Região.
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ABERSSESC realizou, em outubro, o sorteio para os interessados em pas-
sar a temporada de verão 2017/2018 nas cabanas do camping 

Mezanino dentro do salão principal da Sede Social 
da ABERSSESC será inaugurado no Réveillon 2018

O local está em fase de acabamento. Se-
rão disponibilizados de 40 a 60 lugares 
no novo espaço. A obra teve duração de 
dois meses e é um desejo antigo da atu-
al Diretoria Executiva e um pedido dos 
associados e frequentadores do local. 

Programa “Rede de Vizinhos” da 
PMSC completou um ano, em agosto
Em pouco mais de um ano, o pro-
grama está presente em mais de 
70 municípios catarinenses e 
conta com mais de 1050 grupos 
de prevenção. Além disso, tem 
apresentado resultados significa-
tivos da redução criminal nos lo-
cais em que foi implantado.

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc
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Expediente
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 SIDNEY LUIZ LISBOA

Conselheiros Efetivos
Sargento FÁBIO CÉSAR SILVA
Subtenente GILBERTO CARLOS BRAGA
Sargento JUCELÂNDIA ANDREZA MARQUES
Subtenente LEONEL JOÃO DO LIVRAMENTO
Sargento LUIZ CLAUDIO RUFINO
Subtenente ZAILTON MANOEL SENHORINHA
Subtenente MARCO ANTÔNIO MARTINS
 
Conselheiros do Interior
LAGES: Subtenente AGUINELO M. DA SILVA FILHO
CHAPECÓ: Subtenente JEBERSON GETELINA
ITAJAÍ: Subtenente VALMIR LUIZ DA ROSA
TUBARÃO: Subtenente JACKSON LUIZ PEREIRA
REGIÃO NORTE: 1º Sargento JULIANO FAEDO

Conselho Fiscal
Presidente
Subtentente LEDENI SEBASTÃO DOS SANTOS 
Vice-Presidente
Subtenente JOSÉ MÁRIO FERREIRA 

Diagramação: Rafaela Dornbusch
Jornalista Responsável: Rafaela Dornbusch - MTB/SC 
2630

Endereços:

Sede social: Rua Fulvio Aducci, 205
CEP 88075-001 - Estreito - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3244-1500           
Email: aberssesc@gmail.com

Camping: Estrada Vereador Onildo Lemos, 892
CEP 88058-700 - Santinho - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3269-2025          

Palavra do Presidente

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

Flávio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Há quase três anos a atual Dire-
toria Executiva assumiu a gestão 
para o triênio 2015/2018. Desde o 
início tínhamos várias metas para 
alcançar. Entre elas podemos citar 
os planos de carreira, a implantação 
do Quadro de Oficiais Auxiliares na 
Polícia e no Corpo de Bombeiros Mi-
litares de Santa Catarina. Adotamos, 
também, uma postura institucional, 
no qual participamos de reuniões, 
audiências, seminários, solenida-
des, palestras e mobilizações, de-
fendendo e resguardando os diretos 
dos nossos subtenentes e sargentos, 
como sempre foi a tradição desta 
Associação. Além disso, realiza-
mos, nesses dois anos e meio, várias 
obras e melhorias em nossas sedes 
social e campestre. 

A nossa última obra é a constru-
ção de um mezanino no salão prin-
cipal da Sede Social da Associação. 
A capacidade que atualmente é de 
200 pessoas aumentará em quanti-
dade de lugares. Esse era um desejo 
antigo da atual diretoria e que, nes-
te momento, pode ser realizado. A 
inauguração do espaço está prevista 
para o Réveillon 2018, nossa festa 
já tradicional e que reúne associa-
dos e seus familiares para a chegada 
de um novo ano. Além dessa obra, 
realizamos diversas melhorias nos 
acessos da Sede Social da ABERS-
SESC. A estrutura antiga tinha um 
piso escorregadio que causava pe-
rigo a quem transitava pelo local, 
principalmente em dias de chuva. 
Já a atual estrutura tem acabamen-
to em pedra nas calçadas frontais e 
rampa e, também, novo revestimen-
to cerâmico na passarela do salão 
social. 

No hotel de trânsito construímos 
uma suíte com objetivo principal de 
atendermos os associados que pas-
sam por necessidade de tratamento 
de saúde na Capital, dando a eles 
maior comodidade e conforto. A suí-
te está recebendo os móveis e acaba-
mentos e poderá ser utilizada já no 
início do próximo ano. Ampliamos, 

t a m b é m , 
em mais 
dois apar-
tamentos 
na área 
c o l e t i v a , 
contando 
agora com 
11 unida-
des. Foi 
c o n s t r u -
ída tam-
bém uma 
c o z i n h a 
completa 
junto ao 
hotel e a 
disposição 
dos asso-
ciados ali 
hospeda-
dos. 

E m 
n o s s o 
camping, 
localizado na praia do Santinho, Norte da Ilha, 
muitas obras de reparo e melhoria foram reali-
zadas. Uma das mais importantes foi inaugura-
da em janeiro. Um salão social, com capacidade 
para 60 pessoas. No local há três churrasqueiras 
individuais, geladeira, fogão a lenha e industrial. 

Em setembro, a ABERSSESC firmou parceria 
com o escritório Napoleão Advogados Asso-
ciados, que possui escritórios em Florianópo-
lis, Joinville, Jaraguá do Sul e Curitiba. Além de 
atender todas as demandas judiciais dos nos-
sos associados, os advogados também estão de 
plantão durante 24 horas, sete dias por semana, 
para atender as dúvidas de nossos policiais e 
bombeiros militares. 

Ainda temos mais quatro meses de luta pelos 
direitos da categoria e força de vontade para se-
guir a diante. Pedimos que todos continuem nos 
apoiando para que unidos possamos fortalecer 
a atuação da ABERSSESC perante os órgãos que 
nos representam e frente ao Estado de Santa Ca-
tarina. 
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Tradicionalmente a ABERSSESC abre, duran-
te o mês de outubro, inscrições para os interes-
sados em passar um período de sete dias em 
nosso camping – localizado na praia do Santi-
nho – Norte da Ilha. O sorteio que foi realizado 
eletronicamente através de um aplicativo insta-
lado no celular, aconteceu no dia 27 de outubro 
e definiu os escolhidos para as cabanas do cam-
ping na temporada de verão 2017/2018. 

O período contemplado pelo sorteio foi de 
5 de dezembro de 2017 a 2 de abril de 2018. 
Porém, ainda restam vagas para algumas datas, 
que poderão ser preenchidas por associados 
não agraciados nas datas de sua preferência. 
São 11 cabanas, três reservadas para a região 
da Grande Florianópolis e oito para os associa-
dos do interior. O período de hospedagem é de 
sete dias com entrada sempre às terças-feiras 
pela manhã e saída às segundas-feiras à tarde. 
Os contemplados pagarão R$ 40,00 a diária com 
a entrega da cabana limpa.

Abaixo a lista com os sorteados:
5-11 de dezembro
Não houve inscritos

12-18 de dezembro
Ary Remus
Adilson Amaro Nunes
Ari Antunes dos Santos
Menandes de Lima Lourenço 
Rogério João Filomeno

19-25 de dezembro
Valdecir Antônio Ribeiro
Reni Graciano Leite
Nilton Salmoria
Claudinei Soares

26 de dezembro 2017 - 1º de janeiro de 2018
Ethel Jacomel
Altamiro de Jesus Pacheco

Sorteio para os interessados em passar a temporada de 
verão 2017/2018 no camping foi realizado em outubro

Francisco Sales dos Santos
Nereu Lins
Pedro Paulo Rezena 
Élio Paulo Lopes da Silva 
Rogério Juary G. de Almeida 
Djalma Santos Niles 
Bernardo Halfeld
Cléber de Paulo Irmão 
Marivania Freitas

2- 8 de janeiro
Álvaro Luiz de Souza Ávila
Arnildo Luiz Coletti
Gerberson Getelina
Davi Cordeiro
Aguinaldo dos Santos Moreira 
Lilian da Silva Lopes 
José de Souza Lopes Filho
Kátia Raquel Batschauer
Pedro Antônio Silveira
João Marlen Barbosa
Heveraldo Henrique Rodrigues 

9 - 15 de janeiro
Jorge Luiz Lourenço Veiga 
Dimas Antônio Chagas
Osmar Mota
Dário Jacil Thiebes de Morais
Pedro Vacir de Souza
Ênio Cézar Correia da Silva
Paulo Fabiano Ferreira de Sá
Joel Lamim
Edison Linhares Júnior
Aldori da Conceição
Neivaldo Neri Nunes

16-22 de janeiro
Diego Renan Braga
Eunir Antônio Pagnussatti
Josemar Antunes dos Santos
Euidio Vicente da Costa
Newton Rogério Waltrick dos Santos

Juliano Faedo
Nelson de Oliveira 
João Francisco Krull
Alessandra Jorge Horn
Edi Olvaio Cardoso
Antônio Sérgio Nedochtkco

23-29 de janeiro
Claudemir Farias 
Lúcia Afonso Mina
Toni Roberto Guesser
Luiz Henrique de Souza
Adão Pedro dos Santos de Jesus
Delmar Fragoso Pompeo
Adelar Luiz Zamignan
Célio Adriano Felipp
Sérgio Gonçalves Pereira 
Valter Tiburcio da Silva 

30 de janeiro – 5 de fevereiro
Vanderlei Kemp
Renata Cristina Kemp
Daniel Augusto Kemp
Ivanir Sebastião Pessoa 
Paulo Paes Gomes
Moraci Lourenço Policarpo
Quintino Pedro Gonçalves Júnior
Sérgio José Martins
Márcio Luiz Drummond Martins

6-12 de fevereiro 
Sérgio de Oliveira
Marcelo Rocha Minussi
Marcos Antônio Vieira da Cunha 
Sérgio Ricardo dos Santos 
Ireno Mafra Filho

13-19 de fevereiro
Laudemir A. de Souza
Antônio Ferreira
Vânio de Moraes
José Henrique da Silva Pamplona

20-26 de fevereiro
Ivan César Weiss
Carlos Alberto Machado

27 de fevereiro – 5 de março
Não houve inscritos

6 – 12 de março
Não houve inscritos

13-19 de março
João Francisco Krull

20-26 de março
Não houve inscritos

27 de março – 2 de abril
Não houve inscritos

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

Sorteio foi realizado através de um aplicativo instalado no telefone celular, era aberto aos associados e contou com a presença do 
presidente e do diretor de camping, subtenente Flávio Hamann (à esq.) e sargento Geralci Sander dos Santos, respectivamente
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Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br

ABERSSESC firma parceria com escritório de 
advocacia especialista em Direito Militar e dos militares

O escritório Napoleão Advogados Associa-
dos, novo parceiro da ABERSSESC, foi fundado 
por ex-militares da Polícia Militar e das Forças 
Armadas. Desde sua origem, os advogados atu-
am na defesa dos servidores militares.

Ao longo de sua trajetória, o escritório foi 
tornando-se referência em todo território na-
cional pelo trabalho árduo e eficiente em prol 
dos policiais e bombeiros militares. 

Atualmente, o escritório conta com uma 
grande e experiente equipe em todos os escri-
tórios onde possui local fixo. Advogados, con- Rafaela Dornbusch

sultores, assessores, estagiários, dentre outros 
gabaritados profissionais tornam possível uma 
prestação jurídica de excelência.

Com escritórios espalhados pela Região Sul 
– nas cidades de Jaraguá do Sul, Florianópolis, 
Joinville e Curitiba (PR) e com rede de suporte 
para atendimento em qualquer local do País, a 
Napoleão Advocacia se compromete com seus 
clientes de forma exclusiva e responsável.

“A Napoleão Advocacia tem como meta e ob-
jetivo assumir uma origem, ajustar posiciona-
mento, ostentar sua identidade! Mais do que 

advogados, somos uma classe muito especial, 
que escolhemos porque lutar e mais, por quem 
lutar! Escolhemos advogar na defesa dos milita-
res”, afirmou Rogério Napoleão, sócio fundador 
do escritório, que acrescenta: “Queremos que 
você associado da ABERSSESC, além de nosso 
cliente, também se sinta em casa, se sinta acolhi-
do, tendo a certeza de estar amparado por uma 
equipe de profissionais que enxergam o militar 
como um verdadeiro ‘irmão de farda’, afinal nós 
apoiamos aqueles que nos protegem”, finalizou.

47 9.9602-6000

PLANTÃO 24H

DISPONÍVEL PARA ORIENTAÇÕES 
E DÚVIDAS 24H TODOS OS DIAS

47 9.9633-0517

DR. EDUARDO FRIEDEMANN

DR. ROGÉRIO NAPOLEÃO

47 9.9650-1277
DRA. MARIANA LIXA

ATENDIMENTO

na sede da
ABERSSESC
FLORIANÓPOLIS/SC

das 10h00
às 18h00

Agende seu horário:

aberssesc@napoleaoadvocacia.com.br
48 3244-1500

todas as
quartas-feiras

JURÍDICO
Benefício exclusivo que a ABERSSESC
oferece ao ASSOCIADO sem cobrança
de custos

RUA FULVIO ADUCCI, Nº 205,
88075-001, ESTREITO

EXCETO FERIADOS

napoleaoadvocacia

Nós somos uma
Advocacia Militar.
A Napoleão Advocacia é especializada
em DIREITO MILITAR e oferece para os
ASSOCIADOS DA ABERSSESC E SEUS
FAMILIARES diversos benefícios:

GRATUIDADE do pagamento
da Consulta Jurídica com os
Advogados Especialistas

DESCONTO DE 50% na
contratação dos serviços
jurídicos

ATENDIMENTO INDIVIDUAL E
EXCLUSIVO ao militar e seus
familiares

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO MILITAR QAP 24H todos os
dias da semana

AGILIDADE NAS CONSULTAS
DOS PROCESSOS com 
transparência e solicitude

www.napoleaoadvocacia.com.br 47 3275-4335

aberssesc
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ABERSSESC, Instituto HN e OAB de Santa Catarina 
promovem palestra sobre Direito Militar em Joinville 

A ABERSSESC, o Instituto HN e a OAB/SC 
promoveram, em outubro, no auditório da Or-
dem dos Advogados do Brasil em Joinville, a 
palestra “Competência para apuração do Inqué-
rito Policial em crimes dolosos contra a vida, 
cometidos por militares estaduais (PM e BM)”, 
com o professor Jorge César de Assis, que foi 
oficial da Polícia Militar do Paraná. Atualmente 
é professor de Direito Penal Militar, promotor 
de justiça aposentado do Ministério Público da 
União e advogado e membro da Comissão de Di-
reito Militar da OAB/PR.

Estavam presentes no evento o presidente, 
vice-presidente, diretores financeiro, social e 
cultural da ABERSSESC, subtenentes Flávio Ha-
mann, Cléber de Paulo Irmão, Paulo César Sil-
va e Edison Linhares Júnior, respectivamente, 
além do conselheiro do interior - Região Norte, 
1º sargento Juliano Faedo.

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann ao centro com o palestrante, professor Jorge César 
da Silva. Nas pontas os advogados Mariana Lixa e Rogério Napoleão, do Napoleão Advogados Associados

O presidente da ABERSSESC, que foi uma das 
organizadoras, fez parte da mesa de honra e 
parabenizou o Instituto HN e o palestrante por 
trazer a discussão um tema tão pertinente e que 
precisa ser debatido. Além disso, Hamann agra-
deceu a presença de todos e disse que a Asso-
ciação, nos seus 83 anos de história, tem a como 
objetivo a defesa, a representatividade e o social 
para com seus associados.

Em sua palestra, Assis esclareceu que em cada 
caso em que haja crime doloso contra a vida pra-
ticado por militares estaduais em serviço  é pre-
ciso que se estude o caso individualmente. Ele 
explica que policiais militares tem, pela Consti-
tuição Federal, o dever de agir. E, muitas vezes, 
esse dever de agir acaba ferindo ou matando o 
criminoso. Em casos, que não haja dolo, o militar 
não deverá ser punido, pois está no justo cum-
primento da missão. Já em caso de dolo específi-

co de matar, a Justiça Militar tem a competência 
para analisar o caso. Na posição do palestrante 
o crime de homicídio terá sua investigação na-
tural feita através do inquérito policial militar 
e será a Justiça Militar que dirá se o crime é ou 
não doloso contra a vida. Sendo doloso, natural-
mente, seguirá para a Vara do Tribunal do Júri 
(Justiça Comum).

O palestrante encerrou sua exposição expli-
cando a aprovação recente do artigo 9º, inciso 
II do Código Penal Militar, no qual torna crime 
militar todos àqueles previstos no CPM e, tam-
bém, na legislação penal, tais como: abuso de 
autoridade, tortura, os previstos no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, entre outros. “É uma 
mudança recente que interferirá diretamente 
no dia a dia dos nossos militares”, finalizou As-
sis.

“Este é um tema pertinente. Devemos ficar 
atento a mudanças. Esta palestra foi apenas à 
primeira de outras parcerias que faremos ao 
longo dos anos”, afirmou o presidente da ABER-
SSESC, subtenente Flávio Hamann.

Fotos: Rafaela Dornbusch

Diretores social e cultural (à esq.) e financeiro, bem como o vice-presidente e o con-
selheiro do interior, subtenentes Edison Linhares Júnior; Paulo César Silva, Clé-
ber de Paulo Irmão e sargento Juliano Faedo, respectivamente, prestigiaram a palestra

Nosso endereço:
Rua: Santa Rita de Cássia, 669
Estreito - Florianópolis - SC
Telefone: (48) 3333-8381
www.cidasplacas.com.br

Horário de atendimento
9h às 12h e das 13h30min às 18h

Rafaela Dornbusch

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc
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Mezanino dentro do salão principal da Sede Social 
da ABERSSESC será inaugurado no Réveillon 2018

A diretoria da ABERSSESC (gestão 
2015/2018), buscando sempre melhorias aos 
seus associados, inaugura, em sua tradicional 
festa de Réveillon, um mezanino – no salão prin-
cipal – em sua Sede Social. O local está em fase 
de acabamento. Serão disponibilizados de 40 a 
60 lugares no novo espaço. A capacidade atual 
é de 200 pessoas. A obra teve duração de dois 
meses e é um desejo antigo da atual Diretoria 
Executiva. 

“Este mezanino trará muito mais espaço para 
o local que, apesar de amplo, pedia por mais lu-
gares. Estamos felizes em conseguir inaugurar 
num curto espaço de tempo uma melhoria tão 
importante aos nossos associados”, disse o pre-
sidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Ha-
mann.      

Rafaela Dornbusch

Obra do mezanino durou cerca de dois meses, aumentará a capacidade do sa-
lão social em pelo menos mais 40 lugares e era um desejo da atual diretoria (gestão 
2015/2018, além de uma reinvindicação dos associados e frenquentadores do local

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc
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Associados, colaboradores e seus familiares 
celebram o Natal com tradicional festa para as crianças 

Foi com um lindo dia ensolarado e de altas 
temperaturas que a ABERSSESC realizou no 
sábado, 09 de dezembro a Festa de Natal das 
Crianças, no seu Complexo Esportivo. Não faltou 
alegria, animação e descontração. Já pela ma-
nhã a criançada se divertiu na piscina de boli-
nha, cama elástica, pato inflável, tobogã inflável, 
mesa de pebolim, aero hockey e pinturas faciais. 
Também teve aula de educação para o trânsito 
com a Polícia Militar Rodoviária, passeios a ca-
valo com a Companhia de Polícia Militar Monta-
da e aulas de preservação ambiental com a Polí-
cia Militar Ambiental.

O evento reuniu filhos e dependentes de asso-
ciados – policiais e bombeiros militares – além 
da comunidade em geral. Foi oferecido almoço 
e bebidas, gratuitamente, além das guloseimas.

O ponto alto da festa foi à chegada do Papai 
Noel que, juntamente com sua ajudante Mamãe 
Noel, distribuiu balas e brinquedos para crian-
ças de até 10 anos.

Estavam presentes o presidente; vice-presi-
dente; diretores cultural e social; de patrimô-
nio e o tesoureiro da ABERSSESC, subtenentes 
Flávio Hamann; Cléber de Paulo Irmão; Edison 
Linhares Júnior; Adão Cândido e Paulo César Sil-
va, 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 mui-
to com seus pais e amiguinhos”, afirmou o dire-
tor social e cultural da Associação, subtenente 
Edison Linhares Júnior.

Rafaela Dornbusch

Fo
to

s:
 R

af
ae

la
 D

or
nb

us
ch

 e
 G

la
di

s G
ar

ci
a 

Fo
to

gr
af

ia

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



RepresentatividadeAno I - Edição 04 - 2017 08 

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann, prestigia solenidades na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar
ABERSSESC premia o primeiro colocado no Curso de Formação de Soldados da PMSC

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

O presidente, vice-presidente e o diretor so-
cial e cultural da ABERSSESC, subtenentes Flá-
vio Hamann, Cléber de Paulo Irmão e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram 
a solenidade de formatura de novos policiais 
militares do Curso de Formação de Soldados da 
Polícia Militar de Santa Catarina na Capital. A 
solenidade, que aconteceu em dezembro, acon-
teceu no Centro de Ensino da PMSC. Em todo o 
Estado se formaram 918 novos policiais mili-
tares, somente na Capital foram 404. A Turma 
leva o nome do soldado Jaison Carniel. 

O presidente da ABERSSESC, subtenente Flá-
vio Hamann, premiou o primeiro colocado geral 
do Curso, soldado Alisson Vieira, da Região de 
Balneário Camboriú (12º BPM), que atingiu mé-
dia geral de 9,812. 

“A ABERSSESC está feliz em premiar o pri-
meiro colocado do Curso de Formação de Solda-
dos. Foram meses dedicados à formação. Hoje é 
dia de vitória e alegrias”, parabenizou Hamann.

O Curso teve duração de 1.284 horas/aula, 
distribuídas em três módulos e estágio ope-
racional, de 02 de maio a 15 de dezembro de 
2017. Os alunos soldados tiveram formação nos 
seguintes locais: Centro de Ensino da PMSC; 1º 
Batalhão de Polícia Militar – Itajaí; 2º Batalhão 
de Polícia Militar- Chapecó; 3º Batalhão de Po-
lícia Militar- Canoinhas; 5º Batalhão de Polícia 
Militar- Tubarão; 6º Batalhão de Polícia Militar- 
Lages; 8º Batalhão de Polícia Militar- Joinville; 
9º Batalhão de Polícia Militar- Criciúma; 10º 
Batalhão de Polícia Militar- Blumenau; 11º Ba-
talhão de Polícia Militar- São Miguel do Oeste; 
12º Batalhão de Polícia Militar- Balneário Cam-
boriú; 13º Batalhão de Polícia Militar- Rio do 
Sul; 14º Batalhão de Polícia Militar- Jaraguá do 
Sul; 19º Batalhão de Polícia Militar- Araranguá; 
20º Batalhão de Polícia Militar- Concórdia; 26º 
Batalhão de Polícia Militar- Herval d’ Oeste.

“Caros novos soldados. Hoje vocês saem des-
se Centro de Ensino diferente do que entraram. 
Saem com o comprometimento da causa públi-
ca e a sensação de bem servir a população cata-
rinense dessa criminalidade assustadora. Saem 
com o dever de cuidar e zelar pela segurança de 
todos, daqueles que não sabem se irão voltar 
as suas casas. Hoje, caros formandos vocês re-
cebem o direito de ser uma autoridade policial 
para salvar e proteger vidas. Essas são as nos-
sas vocações”, afirmou o comandante-geral da 
PMSC, coronel Paulo Henrique Hemm.

A ABERSSESC deseja a todos os novos solda-
dos muita sabedoria para os desafios que irão 
enfrentar de agora em diante como policiais mi-
litares. “Este é o primeiro passo em suas carrei-
ras e estaremos sempre à disposição para dar 
o apoio necessário a galgar novas graduações 
dentro da Corporação”, afirmou Hamann.

Fotos: Rafaela Dornbusch
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Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann, prestigia solenidades na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar

A ABERSSESC premiou e entregou uma 
caneta personalizada ao primeiro colocado 
geral do Curso de Formação de Sargentos do 
Corpo de Bombeiros Militar, 3º sargento Re-
nan Fernandes Motta, com média 9,932.

“Para a ABERSSESC é uma honra home-
nagear esses guerreiros que abdicaram, por 
mais de seis meses, de sua vida cotidiana e en-
frentaram as salas de aula para galgarem pos-
tos mais altos nas Corporações a qual fazem 
parte. Temos muito orgulho de fazer parte 
desta história”, disse o presidente da Associa-
ção, subtenente Flávio Hamann, que presti-
giou a cerimônia ao lado do vice-presidente, 
subtenente Cléber de Paulo Irmão. 

No total formaram-se 58 bombeiros milita-

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

res, em solenidade que aconteceu no Centro de 
Ensino da Corporação, na Trindade. 

A turma - que recebeu o nome do 3º sargento 
Jovito João de Souza, falecido em 1989 – o ho-
menageou através de seus familiares, que en-
tregaram ao Acervo do CBMSC um quadro com 
fotos da época em que o bombeiro militar fazia 
parte da Corporação.

“Quando galgamos um posto com graduação 
temos que estar preparados para as maiores 
responsabilidades e compromisso. Por isso, ca-
ros sargentos voltem aos seus locais de origem 
e ampliem o que aprenderam nesse Curso. Lá, 
em seus Batalhões, aqueles que ficaram preci-
sam aprender tudo de novo que lhes foi passado 
durante a trajetória que vocês estiveram na aca-
demia. Parabéns por concluírem essa etapa com 
dedicação e louvor”, afirmou o comandante-ge-
ral do CBMSC, coronel Onir Mocellin.

Diretoria Executiva da ABERSSESC participa da formatura e premia 
o primeiro colocado dos Cursos de Formação de Cabos do CBMSC 

A Diretoria Executiva da ABERSSESC, repre-
sentada pelo presidente, vice-presidente e dire-
tor social e cultural da ABERSSESC, subtenentes 
Flávio Hamann, Cléber de Paulo Irmão e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram, 
nos meses de novembro e dezembro, as cerimô-
nias de formatura de 34 e  33 bombeiros milita-
res dos Cursos de Formação de Cabos – Turmas 
III e IV, respectivamente - do Corpo de Bombei-

ros Militar de Santa Catarina. 
A ABERSSESC premiou os primeiros coloca-

dos, cabo Evandro Hable, com nota geral 10,00 
(Turma III) e Gregório dos Santos Grechi, com 
média 9,973 (Turma IV). “Estamos muitos feli-
zes de fazer parte destes momentos. Agraciar os 
primeiros colocados dos CFC é uma honra para 
nós da ABERSSESC. Desejamos a todos os for-
mandos muito sucesso. Concluir um curso, no 

qual se dedica boa parte de sua vida, dos seus 
dias não é para todos. Alguns desistem. Alguns 
não querem. Desejo sorte aos novos cabos. Que 
todo o conhecimento adquirido seja transferi-
do para seus locais e colegas de trabalho", disse 
Hamann.

Primeiro colocado da Turma III do CFC, cabo Evandro Hable

Diretoria Executiva parabeniza os formandos da Turma III do CFC

Diretoria Executiva parabeniza os formandos da Turma III do CFC

Primeiro colocado da Turma IV do CFC, cabo Gregório Grechi

Rafaela Dornbusch

Diretoria Executiva parabeniza os formandos da Turma IV do CFC

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc
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O presidente, vice-presidente e diretor so-
cial e cultural da ABERSSESC, subtenentes Flá-
vio Hamann, Cléber de Paulo Irmão e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram 
a solenidade de promoção de oficiais e praças 
da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, bem 
como a entrega de condecorações a policiais mi-
litares, no último dia 24. 

Foi entregue, durante a solenidade, o Brasão 
de Mérito Pessoal, 3ª, 2ª e 1ª categorias - este 
foi instituído com a finalidade de distinguir os 
policiais militares que se destacam por seus 
méritos e aqueles que devem ser recompensa-
dos por apresentarem um melhor desempenho 
profissional, estimulando a busca pela qualifi-
cação em suas atividades, através do reconheci-
mento ao seu trabalho, da elevação do moral da 
tropa e do desenvolvimento do espírito de cor-
po. Em seguida, foi entregue a Medalha de Méri-
to por Tempo de Serviço é concedida ao policial 
militar que tenha contemplado cada decênio de 
tempo de serviço, seja de 10, 20 ou 30 anos e 
que neste período tenha prestado bons serviços 
nas funções desempenhadas. A Medalha Cruz 
de Bravura foi concedida aos 3º sargentos Ri-
cardo Gomes Faraco e Robson Alcionei Martins 
que, no cumprimento do dever se distinguiram 
por atos excepcionais de desprendimento, espí-
rito de sacrifício, coragem e bravura, com risco 
de vida. 

A promoção de hoje refere-se ao Dia da Pa-
droeira do Estado, Santa Catarina de Alexandria 
– no quais sete oficiais e 226 praças da Polícia 
Militar e 94 praças do Corpo de Bombeiros Mili-
tar foram promovidos em todo o Estado. 

“Os méritos de reconhecimento exigem vo-
cação, entusiasmos, dedicação e muito amor a 
sociedade e a profissão. Todos que hoje foram 
agraciados são merecedores desta conquista. 
Aos promovidos desejo que desfrutem deste 
momento singular em suas vidas e que seja mais 
um incentivo na construção da história de cada 
um de vocês”, parabenizou o comandante-geral 

da PMSC, coronel Paulo Henrique Hemm - que 
também falou em nome do comandante-geral 
do CBMSC, coronel Onir Mocellin.  

A ABERSSESC parabeniza todos os agracia-
dos com Medalhas de Mérito, bem como aos 
promovidos. Além disso, deseja muito sucesso e 
novas conquistas com os postos mais altos que 
acabaram por merecer. 

Fotos: Rafaela Dornbusch

Diretoria Executiva da ABERSSESC prestigiou a 
promoção de oficiais e praças da PMSC e do CBMSC

Rafaela Dornbusch
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Programa “Rede de Vizinhos” da Polícia Militar de 
SC completou um ano com resultados expressivos

Em agosto de 2016, o comandante-geral da 
Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), coro-
nel Paulo Henrique Hemm, institucionalizou o 
programa “Rede de Vizinhos”. Essa ação é resul-
tado da recentemente criação de um Repositó-
rio de Boas Práticas, que tem o intuito de aper-
feiçoar os processos e auxiliar na construção de 
soluções efetivas para o portfólio de serviços 
fornecidos pela Corporação.

Em pouco mais de um ano, o programa está 
presente em mais de 70 municípios catarinen-
ses e conta com mais de 1050 grupos de pre-
venção. Além disso, tem apresentado resultados 
significativos da redução criminal nos locais em 
que foi implantado. 

Pautado na filosofia da polícia comunitária, 
moradores e Polícia Militar podem interagir 
através de aplicativo de troca de mensagens, 
colaborando para a construção de uma comuni-
dade mais segura. O programa tem o objetivo de 
fortalecer as relações interpessoais e a cidada-
nia ativa do bairro. Ele pretende ainda melhorar 
a relação entre a Polícia Militar e a comunidade, 
além de aumentar a vigilância natural, a fim de 
prevenir problemas de ordem pública, garan-
tindo a integridade física das pessoas e do pa-
trimônio.    

1- Paricipação do policial militar 
O policial militar deve ser o gestor de trans-

formação da sua comunidade, participando de 
forma ativa das atividades da rede;

2 – Reunião de sensibilização 
Apresentação do programa, exposição do 

levantamento de situação da localidade, escla-
recimento dos objetivos, dos benefícios, das 
dificuldades, dos riscos e da responsabilidade 
dos participantes;

3 – Rede de comunicação 
Estabelece um canal de comunicação entre 

os membros da rede, e o controle é realizado 
pelo policial militar de ligação;

4 – Reunião de implantação 
Formalização da Rede de Vizinhos da PMSC;
5 – Método Iara 

Rafaela Dornbusch

Conheça os seis pontos fundamentais para o sucesso do Programa 

Identificação dos problemas de ordem 
pública na circunscrição da rede, análise das 
causas, desenvolvimento de um plano de ação 
com atividades a serem realizadas e avaliação 
dos resultados obtidos;

6 – Governança 
Reuniões regulares de trabalho e desenvol-

vimento de ações integradas.

 Como criar uma “Rede de Vizinhos”

Mobilize seus vizinhos e procure o coman-
dante da Polícia Militar do seu bairro, que 
estudará a viabilidade da estratégia de Rede 
de Vizinhos Polícia Militar de Santa Catarina 
para a localidade.

Arte: POlícia Militar de Santa Catarina

Faça um orçamento e 
venha fazer seu tratamen-
to conosco. Marque uma 
consulta. Conheça nosso 
trabalho.

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

Confira todas as notícias em: www.aberssesc.com.br aberssesc
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Festa à Fantasia da ABERSSESC em parceria com 
o Hospital da Polícia Militar é sucesso de público

Em outubro, a ABERSSESC realizou uma Fes-
ta à Fantasia, parceria da Associação com os 
funcionários do Hospital da Polícia Militar Co-
mandante Lara Ribas. O evento foi um sucesso. 
Além das pessoas virem a caráter, todas se di-
vertiram muito e animaram a festa.

O baile foi animado pelo DJ Marco Floripa e, 
ainda, teve como atração Sílvia Bragagnolo, téc-
nica em artes corporais. 

“A festa foi maravilhosa. As pessoas capricha-
ram nos figurinos e nas fantasias. Além de muita 
diversão, a apresentação de dança foi um suces-
so”, disse o diretor social e cultural da ABERS-
SESC, subtenente Edison Linhares Júnior. 

Rafaela Dornbusch

Fotos: Wilimari Fotografia

Câmara Municipal da cidade de Lontras homenageia o 
associado da ABERSSESC, subtenente Odemir da Silva

O associado da ABERSSESC, subtenente 
Odemir da Silva, foi homenageado pela Câmara 
Municipal de Lontras – Município do Alto Vale 
do Itajaí. O subtenente foi condecorado por 
sua dedicação, comprometimento e conduta 
ética com que atua no 4º Grupamento, do 1º 
Pelotão, da 1ª Companhia, do 13º Batalhão de Fo
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Polícia Militar. 
A ABERSSESC parabeniza o associado que 

com sua brilhante atuação recebeu o merecido 
reconhecimento de todos aqueles que repre-
sentam aquele Município. 

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



Regiões de Brusque e Araranguá recebem Diretoria 
Executiva da ABERSSESC para uma apresentação 

Com o objetivo de apresentar o trabalho de-
senvolvido pela ABERSSESC, bem como as sedes 
social e campestre a Diretoria Executiva – repre-
sentada pelo presidente, vice-presidente, dire-
tores financeiro, de patrimônio e social e cultu-
ral, subtenentes Flávio Hamann, Cléber de Paulo 
Irmão, Paulo César Silva, Adão Cândido e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, estiveram nas 
cidades de Brusque e Araranguá, onde realiza-
ram uma apresentação aos policiais e bombei-
ros militares das regiões. 

Na ocasião, a Diretoria Executiva explicou 
que a ABERSSESC não é uma associação ape-
nas representativa, ela possui benefícios como 
assessoria jurídica e hotel de trânsito, além de 
conseguir parcerias com outras associações 
brasileiras quando necessárias. A ABERSSESC 
também investe no social, com festas e eventos 
durante todo o ano, bem como possui uma es-
trutura completa em suas sedes social e cam-
pestre e no Complexo Esportivo. Durante o en-
contro também foi apresentado o andamento 
dos projetos do Quadro de Oficiais Auxiliares 
(QOA) e o Plano de Carreira dos Praças. 

O advogado Rogério Napoleão, do Napoleão 
Advogados Associados, escritório parceiro da 
ABERSSESC, também esteve presente nas duas 
reuniões e apresentou o trabalho do escritório 
e o trabalho que desenvolverão junto aos asso-
ciados. 

“Essas visitas servem para mostrar aos poli-
ciais e bombeiros militares as vantagens em ser 
sócio da ABERSSESC. Nossa luta é o reencontro 
de sua identidade e a busca constante da repre-
sentatividade. Outras regiões também devem 
receber a comitiva”, afirmou Flávio Hamann. 

Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Diretoria Executiva e associados da Região Norte 
participam de jantar de confraternização em Joinville

O presidente, vice-presidente e diretores fi-
nanceiro e cultural e social, subtenentes Flávio 
Hamann, Cléber de Paulo Irmão, Paulo César 
Silva e Edison Linhares Júnior, respectivamente, 
além do conselheiro do interior – Região Norte, 
1º sargento Juliano Faedo, acompanhados de 
suas esposas realizaram um jantar de confra-
ternização com associados da Região Norte, em 
Joinville. O encontro aconteceu na quinta-feira, 
07 de dezembro.

Na oportunidade, além de um clima de ami-
zade e confraternização, a Diretoria Executiva 
apresentou seu trabalho durante esses quase 
três anos frente à Associação, as melhorias e 
obras realizadas nas sedes Social e Campestre e 
no Complexo Esportivo, bem como o empenho 
que se dedicam junto ao secretário de Seguran-
ça Pública, César Augusto Grubba, e aos coman-
dantes-gerais da Polícia e do Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina, coronéis Paulo 
Henrique Hemm er Onir Mocellin, respectiva-
mente, para a implantação do Quadro de Ofi-
ciais Auxiliares (QOA) e melhorias no Plano de 
Carreira dos Praças (PCP) e as tratativas e par-
ticipação da Diretoria nos projetos e trabalhos 
desenvolvidos na Câmara federal, em Brasília.

“Foi uma noite muito proveitosa. Estreitar os 
laços com nossos associados e estar perto deles 
explicando nosso trabalho, nossa dedicação e 
nossa dificuldade também sempre nos dá uma 
alegria imensa. Além, claro, de ouvir deles su-
gestões e críticas e tirar suas dúvidas”, disse o 
presidente, subtenente Flávio Hamann.  

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch
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Diretores, conselheiros e colaboradores da ABERSSESC 
reúnem-se para um final de semana de confraternização

Nos dias 02 e 03 de dezembro, a Diretoria 
Executiva, Conselheiros Deliberativo e Fiscal e 
colaboradores da ABERSSESC com seus fami-
liares reuniram-se, no Camping da Associação, 
localizado na praia do Santinho – Norte da Ilha 
– para uma confraternização de final de ano. 

“Foi um momento de agradecer aos nossos 
diretores, conselheiros e colaboradores por 
todo o trabalho e ajuda que dispensaram a 
ABERSSESC no último ano”, disse o presidente, 
subtenente Flávio Hamann que emendou: “Com 
certeza faremos mais encontros como este. O 
maior desafio do ser humano é ser grato aos 
amigos e colegas de trabalho que fazem com 
que nossa missão seja mais leve”, finalizou. 

Durante os dois dias, todos puderam desfru-
tar das cabanas, que não havia reservas para as 
datas, e do espaço de lazer que o camping ofere-
ce tais quais: quadras de areia para a prática de 
futebol e voleibol, além de três piscinas - sendo 
uma infantil. No domingo houve um almoço de 
confraternização no salão social – com capaci-
dade para até 60 pessoas, inaugurado em janei-
ro deste ano.

“Foi um final de semana ótimo. Os adultos 
e crianças se divertiram muito. O local é ótimo 
para trazer os pequenos. Além disso, estar com 
amigos é indispensável para se ter um bom ano”, 
afirmou o diretor social e cultura da ABERS-
SESC, subtenente Edison Linhares Júnior.

Rafaela Dornbusch

Fotos: Gladis Garcia Fotografia
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Complexo Esportivo da ABERSSESC é local de 
encontro e celebração da amizade todas as sextas-feiras

Todas as sextas-feiras associados e amigos da 
ABERSSESC reúnem-se no Complexo Esportivo 
para o tradicional futebol de sexta-feira. Entre 
uma partida e outra há muitas conversas e his-
tórias para dividir com os amigos.

“Nossos encontros são sempre regados a 
churrasco, músicas e um bom papo”, afirmou o 
diretor de patrimônio, subtenente Adão Cândi-
do, que controla a agenda dos aniversariantes 
no decorrer do ano. Todos os associados podem 
desfrutar desse encontro e inclusive trazer ami-
gos. “Todos são bem-vindos. Temos sempre gen-
te nova, amigos dos amigos e, inclusive associa-
dos de outros estados que, atualmente residem 
na Grande Florianópolis”, disse o presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann.

Além do campo de futebol, o Complexo Es-
portivo - que é aberto à comunidade em geral 
– possui sauna – somente para associados, cola-
boradores e familiares -, lanchonete e churras-
queira. 

Nas sextas-feiras comemoramos também 

Rafaela Dornbusch
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Cos aniversariantes do mês. “Sempre há comida 

boa, bons amigos e boas risadas”, exclamou o 
diretor financeiro, subtenente Paulo César Silva. 


