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Flavio Hamann
Presidente da ABERSSESC

A ABERSSESC tradicionalmente busca 
sempre melhores condições de trabalho 
e de salário para os militares estaduais. 
Para tanto, juntamente com outras asso-
ciações que representam praças e oficiais 
da Polí�cia e do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Santa Catarina, está cada vez mais 
engajada em procurar respostas dos co-
mandantes-gerais das Corporações e do 
Governo do Estado também. E�  sabido que 
os militares catarinenses não recebem 
uma reposição salarial há bastante tempo. 
Na contrapartida, estes mesmos militares, 
estão cada vez se qualificando mais e en-
gajados no seu trabalho afim de prestar 
um serviço de excelência e de qualidade a 
sociedade catarinense.

Vários encontros aconteceram des-
de o iní�cio deste ano entre as oito asso-
ciações que representam os militares, são 
elas: ABERSSESC; Associação de Oficiais 
Militares de Santa Catarina – ACORS; As-
sociação Coronel Elói Mendes; Associação 
de Praças de Santa Catarina – APRASC; As-
sociação Barriga Verde de Oficiais – ABVO; 
Associação ALVORADA Beneficente e 
Representativa dos Subtenentes e Sargen-
tos Inativos da Polí�cia Militar e Bombei-
ro Militar de Santa Catarina; Associação 
dos Subtenentes e Sargentos Bombeiros 
Militar do Estado de Santa Catarina – 
ASSBMSC e Associação de Cabos e Sol-
dados Policiais e Bombeiros Militares de 
Santa Catarina – ACSPBMSC. Nesses en-
contros foi decidido uma pauta única de 
reivindicações e encaminhado ofí�cio ao 
governador Carlos Moisés da Silva, no qual 
se pede a posição do Governo para esta 
questão da reposição salarial. Estamos co-
brando uma resposta para nosso pleito.

Quanto ao Plano de Carreira, nós es-

tamos buscando junto ao secretário de Es-
tado da Segurança Pública e comandante-
geral da Polí�cia Militar, coronel Carlos Alber-
to de Araújo Gomes Júnior, bem como com 
o comandante-geral do Corpo de Bombei-
ros Militar, coronel Charles Alexandre Viei-
ra um novo andamento ao projeto do Plano 
de Carreira. A resposta de ambos é que ele 
será retomado para análise e estudos den-
tro das Corporações. Nossa luta continua. 
Procuramos por respostas todos os dias.

@aberssesc

Arte: Vinícius Gandolfi



FESTAS E EVENTOS Ano III - Edição 09 - 2019 03 

Público marca presença e lota salão social da 
ABERSSESC para o café colonial em homenagem às mães  

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

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch

Pelo segundo ano consecutivo, a ABERSSESC 
realiza um café colonial em homenagem às 
mães. Tradicionalmente, o evento ocorre no 
primeiro final de semana de maio – um domin-
go antes em que comemoramos o Dia das Mães. 
Mais uma vez, os convites esgotaram durante a 
semana e o evento foi sucesso de público. 

Sócios, sócias, mães e esposas lotaram o 
salão principal da Associação, no qual puderam 
desfrutar de um delicioso café colonial, partici-
par do tradicional bingo e de sorteios com vári-
os prêmios. 

“Pelo segundo ano consecutivo, o café colo-
nial em homenagem às nossas queridas mães é 
sucesso absoluto. Todos os presentes puderam 
se divertir numa tarde agradável, com muita 
diversão e carinho”, observou o diretor social 
e cultural da ABERSSESC, subtenente Edison
 Linhares Júnior.

Para o presidente, subtenente Flavio Ha-
mann, o café colonial das mães já é uma tradição 
e um sucesso í�mpar que proporciona alegria a 
quem participa. 

Estavam presentes, além do presidente e 
do diretor cultural e social da ABERSSESC; o 
vice-presidente, os diretores de patrimônio, fi-
nanceiro e de camping, respectivamente, sub-
tenentes Cléber de Paulo Irmão, Adão Cândido, 
Paulo César Silva e sargento Geralci Sander dos 
Santos, além dos colaboradores da Associação, 
associados, familiares e amigos.

@aberssesc
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Salão Social da ABERSSESC recebe melhorias: 
cadeiras e mesas novas tornam o ambiente mais sofisticado

aberssesc

Rafaela Dornbusch

Sempre pensando em melhorias e conforto 
para os associados e visitantes, a ABERSSESC, 
desde 2015, fez uma série de pequenas refor-
mas, construção e aquisição de novos móveis e 
equipamentos para as sedes Social e Campestre. 

A mais recente foi a aquisição de novos 
móveis - que incluem cadeiras e mesas - para o 
salão social da ABERSSESC. As novas mesas, co-
bertas com papel contact na cor branca, trouxe 
mais leveza e sofisticação ao ambiente.

Os novos móveis são mais modernos e arroja-
dos e deixaram o ambiente mais aconchegante, 
amplo, confortável e elegante para os eventos 
realizados. 

“Essa aquisição é importante, principal-
mente, para compor a decoração do seu even-
to. Ela é mais sofisticada e atende perfeita-
mente qualquer tipo de decoração que se deseja 
fazer”, afirmou o diretor cultural e social da 
ABERSSESC, subtenente Edison Linhares Júnior.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc

Vice-presidente da ABERSSESC prestigia solenidade de 
formatura de alunos do Proerd do município de São José

O vice-presidente da ABERSSESC, subtenente 
Cléber de Paulo Irmão, representou a Asso-
ciação na formatura de 1358 crianças que con-
cluí�ram o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à Violência – Proerd no municí�pio 
de São José. 

O evento aconteceu no auditório da Arena 
Petry e contou com a presença do coordenador 
executivo estadual do Proerd, capitão Ricar-

do Silva Sousa; autoridades e familiares que 
testemunharam o momento que marca o en-
cerramento do programa em algumas escolas 
do municí�pio. 

“Para mim é sempre uma honra fazer parte 
deste momento de formatura. Sei o quanto é 
enriquecedor esta troca de experiências com 
os alunos que participam. Além disso, esta-
mos ensinando o bem e dando nosso melhor 
como cidadão e policial militar”, afirmou o 
subtenente Cléber.

O Programa:

O Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência - Proerd consiste em um 
esforço cooperativo estabelecido entre a Polí�cia 
Militar, a Escola e a Famí�lia.  Tem por objetivo 
de capacitar jovens estudantes de informações 
e habilidades necessárias para viver de maneira 
saudável, sem drogas e violência.

Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Vice-presidente da ABERSSESC prestigiou solenidade 
de aniversário do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires  

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

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

O Colégio Militar Feliciano Nunes Pires com-
pletou, em 15 de março deste ano, 35 anos de 
criação. O vice-presidente da ABERSSESC, sub-
tenente Cléber de Paulo Irmão, representou a 
Associação e prestigiou a cerimônia, que aconte-
ceu apenas em maio, devido as obras no colégio 
e, também, fazem parte de uma série de eventos 
que comemoram os 184 anos de criação da Polí�-
cia Militar de Santa Catarina. 

“Para mim é uma honra participar deste 

dia. Faço parte da segunda turma a se formar 
no colégio e sou extremamente grato por tudo 
o que aprendi aqui”, disse. Assim como o sub-
tenente Cléber, o subtenente Edison Linhares 
Júnior, diretor social e cultural da ABERSSESC, 
também estudou no colégio, onde se formou na 
primeira turma do CFNP. 

“Parabéns ao Colégio Militar pelo aniversário, 
mas principalmente pelo ensino de qualidade e 
de ótima formação aos seus alunos”, afirmou o 

@aberssesc

presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio 
Hamann. 

História

O Colégio Militar foi criado em 15 de março 
de 1984, por iniciativa do então comandan-
te-geral da Polí�cia Militar, coronel Sidney Car-
los Pacheco. Nesta época, ingressavam apenas 
alunos do sexo masculino que estudavam em 
perí�odo integral, voltados a uma expectativa de 
seguir carreira militar. 

No dia 15 de dezembro de 1986, o Colégio 
formava sua primeira turma no Ensino Médio, 
com 17 alunos, dos quais 14 ingressaram como 
profissionais da PMSC.

Em 1988, o CFNP passou a denominar-se 
Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, 
em homenagem ao presidente da Proví�ncia de 
Santa Catarina e fundador da Polí�cia Militar.

No ano de 1991 foram abertas inscrições 
também para mulheres. Atualmente, a unidade 
conta com 441 alunos, distribuí�dos no Ensino 
Fundamental, a partir do 6º ano e Ensino Médio.

Diretor social e cultural representa ABERSSESC em 
café da manhã com ex-comandantes-gerais da PMSC 

Como parte das comemorações de 184 anos 
de fundação da PMSC, em 5 de maio, foi realiza-
do um café aos ex-comandantes-gerais da Polí�-
cia Militar de Santa Catarina. 

O diretor social e cultural da ABERSSESC, 
subtenente Edison Linhares Júnior, representou 
a Associação. Entre os coronéis estava Sidney 
Carlos Pacheco, que esteve à frente da PMSC, 
de 1983 a 1986, e foi o responsável pela criação 
da Polí�cia Feminina, da Ambiental e do Colégio 
Militar Feliciano Nunes Pires.

“E�  uma honra e uma grande oportunidade 
estar num local onde estão grandes comandan-
tes. Ainda mais reencontrar o coronel Pacheco, 
que foi um grande comandante e que implantou 
tantos marcos importantes para a Corporação”, 
afirmou Linhares.

O comandante-geral da PMSC, coronel Carlos 
Alberto de Araújo Gomes Júnior, enfatizou o mo-
mento como sendo histórico para a Corporação.

Rafaela Dornbusch

Foto: Rafaela Dornbusch
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Clima romântico a luz de velas fez parte do 
Jantar dos Namorados da ABERSSESC no dia 12 de junho

Rafaela Dornbusch

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

Num clima romântico, os casais apaixonados 
puderam namorar e se divertir na noite do Dia 
dos Namorados – 12 de junho. A ABERSSESC, 
realizou um jantar dançante e, por mais um 
ano, o evento foi sucesso de público. Finamente 
decorado, por Gladis Garcia, com luz de velas, 
balões e corações na cor vermelha, os namora-
dos puderam curtir o som do sax do DJ Diogo 
Rios, que também foi o responsável por animar 
o baile após o jantar, assinado por Ivo Buffet.

A noite foi de muitas surpresas: ao som da 
música “Como é grande o meu amor por você”, 
de Roberto Carlos, e interpretada pelo diretor 
social e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-
son Linhares Linhares, os homens entregaram 
uma rosa as suas namoradas. Durante o jantar, 
o sócio da ABERSSESC, subtenente Paulo e sua 
esposa Cristina dançaram um tango; um outro 
casal estava comemorando 27 anos de casados 
e um jovem casal que oficializou o namoro com 
uma aliança de compromisso. 

“O Jantar dos Namorados é um evento espe-
cial, no qual pensamos sempre em resgatar o 
romantismo, a boa conversa e o namoro entre 
os casais. Nosso público é desde jovens casais a 
outros casados a muito tempo, mas que prezam 
estarem juntos, a cuidar e a curtir esta data com 
muito amor e carinho”, afirmou o subtenente 
Linhares. 

@aberssesc

Fotos: Divulgação/ABERSSESC
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Pauta extensa na reunião entre Diretoria Executiva da 
ABERSSESC e secretário de Estado da Segurança Pública

No final do mês de abril, o presidente, 
vice-presidente e diretor de patrimônio da 
ABERSSESC, respectivamente, subtenentes Fla-
vio Hamann, Cléber de Paulo Irmão e Adão Cân-
dido, reuniram-se com o secretário de Estado 
da Segurança Pública e comandante-geral da 
Polí�cia Militar, coronel Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior. Em pauta, o Plano de Carreira dos 
Militares, quebra de Interstí�cio do 3º sargento, 
CTISP, Quadro de Oficiais Auxiliares, reposição 
salarial e proteção aos policiais militares que 
sofrem ameaças, esta pauta foi apresentada 
pelo coronel Araújo Gomes. 

Hamann pediu ao secretário para que analise 
a pauta apresentada e dê respostas aos mili-
tares. Além disso, afirmou que os temas são de 
bastante relevância e merecem atenção espe-
cial.

Rafaela Dornbusch

Em relação ao Plano de Carreira, o secretário 
da SSP se mostrou bastante receptivo ao assun-
to e afirmou que estudará todo o plano.

Sobre a quebra do Interstí�cio, o secretário fez 
um estudo do impacto financeiro e chegou a um 
valor muito elevado, tornando impraticável para 
o Governo neste momento. Quanto ao plano de 
carreira, o coronel Araújo Gomes afirmou que 
vai dar segmento aos estudos e convocar as as-
sociações para juntos construí�rem um plano de 
carreira sólido, que possa atender os anseios 
das praças e as Corporações. Quanto ao CTISP, 
o secretário afirmou estar trabalhando em duas 
frentes: não ter prazo máximo e ampliar o que 
não se pode fazer.

Quanto ao QOA, o secretário defendeu que 
seja criado quadro de especialistas para a 
função de auxiliares, somente com este diferen-

cial seria bom para a Instituição.
Hamann lembrou que o QOA é um anseio an-

tigo e um pedido dos nossos praças. “A maioria 
dos nossos militares (policiais e bombeiros) 
estão esperando pela aprovação deste Quadro. 
A lei já existe. Ela só precisa de adequações a 
realidade atual”, disse o presidente da 
ABERSSESC.

Por último, o secretário levantou que está 
estudando uma pauta de proteção aos polici-
ais militares que sofrem ameaças (garantias 
como transferência, abrigar famí�lia em quartel, 
afastamento sem perder seus direitos).

“A reunião foi bastante significativa e impor-
tante. Temos a certeza que teremos respostas 
aos nossos questionamentos o mais rápido pos-
sí�vel. A conversa foi bastante respeitosa e amis-
tosa”, avaliou Hamann.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc
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Presidente da ABERSSESC participou do “café com 
o comandante da GESA” alusivo ao Dia do Veterano

O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-
vio Hamann, participou do “café com o coman-
dante da GESA”, na Guarnição Especial de Santo 
Amaro da Imperatriz. O evento foi em comemo-
ração ao Dia do Veterano e, também, alusiva aos 
184 anos da Polí�cia Militar de Santa Catarina, 
em 5 de maio. 

Em seu discurso, o comandante da GESA, 
tenente-coronel Campos Júnior, agradeceu a 
participação de todos e enalteceu a importância 
do fruto do trabalho dos colegas e do compro-
metimento profissional que estes possuem com 
a instituição. “Se hoje somos o que somos, deve-
mos agradecer aos policiais da reserva remune-
rada que tanto doaram seu suor pela instituição 

PMSC”. 
O café foi um encontro entre gerações de 

policiais, no qual os mais novos puderam con-
hecer um pouco das histórias e dificuldades en-
frentadas no passado e assim aprender com os 
veteranos.

Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC homenageia primeiros colocados dos Cursos de Formação de Cabos e de Aperfeiçoamento de Sargentos do CBMSC

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

Rafaela Dornbusch

Tradicionalmente, a ABERSSESC homenage-
ia os primeiros colocados nos Cursos de For-
mação e Aperfeiçoamentos da Polí�cia e do Cor-
po de Bombeiros Militar. Durante a formatura 
de novos cabos do Curso de Formação de Cabos 
– 1ª Turma do CBM, a ABERSSESC, através do 
seu presidente, subtenente Flavio Hamann, en-
tregou uma homenagem ao primeiro colocado, 
cabo Adriano Brugnerotto, com média 9,887.

“Para nós é uma honra homenagear os 
militares tão novos que estão buscando apren-
der e crescer dentro da Corporação. Desejo 
sucesso nos novos desafios que irão enfrentar”, 
disse Hamann.

Estavam presentes ainda no evento o diretor 
cultural e social da ABERSSESC, subtenente Edi-

son Linhares Júnior.
Trinta e três novos cabos do Curso de For-

mação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar 
receberam suas novas insí�gnias. A 1ª Turma ini-
ciou suas atividades no dia 11 de março e teve 
a duração de 312 horas/aula, distribuí�das em 
18 disciplinas teórico-práticas, além de estágios 
operacionais e atividades extracurriculares. 

Durante a cerimônia aconteceu a entrega  o 
“Tí�tulo Honorí�fico Amigo do Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina” a personalidades 
que contribuí�ram com a Instituição; bem como 
as “Medalhas Mérito por Tempo de Serviço”  e 
“Medalha Mérito Bombeiro Militar”, categorias 
ouro, prata e bronze. 
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ABERSSESC homenageia primeiros colocados dos Cursos de Formação de Cabos e de Aperfeiçoamento de Sargentos do CBMSC
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No último dia 12, o presidente e o diretor 
social e cultural da ABERSSESC, subtenentes 
Flavio Hamann e Edison Linhares Júnior, re-
spectivamente, prestigiaram a formatura de 49 
bombeiros militares do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos (CAS) do Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina. 

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, entregou uma homenagem ao 
primeiro colocado do Curso, 2º sargento Ricar-
do A� ngelo Volpato, com média final 9,901. O for-
mando também recebeu a Medalha 1º sargento 
Arlindo Miguel da Rocha e o Prêmio de Mérito 

Intelectual do CBMSC.  
“Para a ABERSSESC é sempre uma honra 

poder entregar e homenagear o primeiro colo-
cado dos cursos de formação e aperfeiçoamen-
to de praças realizados tanto pela PMSC quanto 
pelo CBMSC. A dedicação e o empenho com que 
levam o curso a qual se dispõem a fazer são im-
prescindí�veis para o sucesso do mesmo”, frisou 
Hamann.

A turma levou o nome do 2º sargento Ademir 
José Lacerda. O CAS foi realizado pelo Centro de 
Ensino Bombeiro Militar com carga horária de 
321 horas/aulas, na modalidade ensino à dis-

tância. Os 49 sargentos receberam das mãos das 
autoridades seus diplomas e brevês.

“Eu gostaria de parabenizar a todos os for-
mandos pela dedicação e empenho com o qual 
levaram este curso. Sabemos que a modalidade 
à distância não é fácil, mas todos aqui estão de 
parabéns pelo trabalho realizado. Além disso, 
eu gostaria de parabenizar os familiares aqui 
presentes. Sem dúvida nenhuma sem o apoio de 
vocês, este momento não seria tão gratificante 
para esses sargentos bombeiros militares”, afir-
mou o subcomandante-geral da Corporação, 
coronel Steil.

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch

REPRESENTATIVIDADE
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Fotos: Rafaela Dornbusch

Rafaela Dornbusch

No último dia 5 de maio, a Polí�cia Militar de 
Santa Catarina completou 184 anos de fundação. 
Diversos eventos durante o mês de maio mar-
caram o aniversário da Corporação. O diretor 
social e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-
son Linhares Júnior, representou a Associação 
na solenidade de promoções de policiais mili-
tares.

Em 2019, a PMSC comemora 184 anos de 
existência no cumprimento de seu dever de pro-
teger a sociedade catarinense e os visitantes de 
nosso Estado. 

Desde sua criação, em 05 de maio de 1835, 
esta Corporação vem buscando alcançar ex-
celência no atendimento à sociedade, desen-
volvendo tecnologias e projetos de prevenção e 
aproximação com a comunidade.

Durante a solenidade, foram entregues o 
“Tí�tulo Honorí�fico – Amigo da Polí�cia Militar”; 
“Medalha do Mérito Policial Militar – Coronel 
Lopes Vieira” e “Comenda Barriga Verde”.

Após as entregas, aconteceu os atos de pro-
moção. Em todo o Estado, foram promovidos 69 
oficiais e 35 praças. 

A ABERSSESC parabeniza a Polí�cia Militar por 
seus 184 anos de história, enaltece seu trabalho 
e sua importância na prevenção e combate à 
criminalidade, bem como parabeniza os home-
nageados e promovidos. “Desejo felicidades aos 
nossos colegas promovidos e sucesso nas novas 
missões. Além disso, sinto-me honrado de faz-
er parte desta Instituição e por ter contribuí�do 
com a história da PMSC”, disse o subtenente 
Linhares.

Missão de Paz:

Entre os agraciados com a “Medalha Méri-
to Policial Militar Coronel Lopes Vieira”, estão 
veteranos de missões de paz das Nações Uni-
das. Durante o perí�odo de missão, representam 
a Nação brasileira, mostrando que nossos 
policiais militares de Santa Catarina estão en-
tre as melhores Polí�cias do Mundo. Portan-
to, este reconhecimento a quem representa a 
Corporação de maneira exitosa e memorável, 
agregando valor à instituição e ao nome dos 
catarinenses é de suma importância. 

Diretor social e cultural representa ABERSSESC na 
solenidade de aniversário de 184 anos da PMSC
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A Diretoria Social e Cultural da ABERSSESC 
realiza, durante todo o ano, várias festas e even-
tos para entreter seus associados e confrater-
nizar com seus familiares e amigos. A excursão 
para Piratuba (página 13) foi sucesso absoluto. 
Em novembro/dezembro haverá uma excursão 
para as cidades de Gramado e Canela. Não há 
mais vaga para este passeio. Além dessas via-
gens nosso calendário é bastante completo e 
diversificado atendendo públicos de todas as 
idades. 

“Sempre pensamos no bem-estar de nos-
sos associados. Nossos eventos tem o intuito 
de entreter e divertir nossos associados que já 
possuem uma vida tão corrida e estressante”, 
afirmou o diretor social e cultural, subtenente 
Edison Linhares Júnior. 

A venda e reserva de convites iniciam sem-
pre um mês antes do evento e são divulgadas 
em nossas redes sociais Instagram - @aberssesc 
- e Facebook – facebook.com/aberssesc – e nos-
sa página www.aberssesc.com.br. 

Programe-se e confira o calendário de 2019:
- 10 de agosto – feijoada;
- outubro – inscrições (primeiro dia útil até 

a terceira sexta-feira do mês) e sorteio (última 
sexta-feira do mês) para a temporada de verão 
no camping;

- 29 de novembro à 1º de dezembro – ex-
cursão Gramado/Canela (RS)

- 07 de dezembro – festa de Natal das cri-
anças (definir data) e Réveillon 2020.

Rafaela Dornbusch
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Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem 
novo comandante-geral desde o dia 13 de junho 

Rafaela Dornbusch

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

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cata-
rina tem novo comandante desde a tarde do 
dia 13 de junho – data em que se comemora 
a emancipação do CBMSC da Polí�cia Militar. O 
presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio 
Hamann, prestigiou a solenidade que aconteceu 
no Centro de Ensino do CBM, na Trindade.

Na ocasião, o coronel Edupércio Prattes pas-
sou o comando ao coronel Charles Alexandre 
Vieira, que até o momento exercia o cargo de 
subcomandante-geral da Corporação.

Na mesma cerimônia os coronéis Ricardo 
José Stell e Charles Fabiano Acordes assum-
iram, respectivamente, o Subcomando-Geral e a 
Chefia do Estado-Maior da Corporação. Foram 
promovidos, ainda 12 oficiais – sete ao posto de 
major e cinco ao posto de coronel. 

Em num discurso emocionado o coronel 
Edupércio Prattes falou de sua trajetória frente 

a Instituição e agradeceu sua famí�lia pela com-
preensão e carinho durante todos os seus anos 
de trabalho. “Foram 35 anos de serviços presta-
dos a Instituição. Realizei diversos feitos em 
vários setores do CBM, inclusive como coman-
dante-geral. Deixo o cargo, mas estarei sempre 
disponí�vel para ajudar quem me procurar”, con-
cluiu.

A ABERSSESC agradece ao coronel Edupér-
cio Prattes pela parceria e por manter sempre 
as portas da Corporação abertas para discutir 
assuntos de interesse dos militares, bem como 
parabeniza o coronel Charles Alexandre Vieira 
pela posse ao Comando-Geral do CBMSC. “Quer-
emos manter o diálogo e as portas abertas com 
o Comando para continuar na luta por melhori-
as aos nossos militares”, afirmou Hamann.

Fotos: Rafaela Dornbusch

@aberssesc



Alegria e diversão marcam passeio promovido 
pela ABERSSESC ao Thermas Piratuba Park Hotel 

Rafaela Dornbusch
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Um final de semana repleto de alegria, ani-
mação e muito festivo. Este foi o clima durante 
o passeio de lazer promovido pela ABERSSESC 
para o Thermas Piratuba Park Hotel. Localizado 
no Oeste de Santa Catarina, no municí�pio de Pi-
ratuba que localiza-se a 133 km de Chapecó – a 
maior cidade do Oeste -, o hotel possui estru-

tura completa para diversão de toda a famí�lia. 
Associados e familiares puderam relaxar no bal-
neário de piscinas com águas termais, próximo 
ao hotel, usufruir de toda a infraestrutura do 
local e ainda se divertir com passeios, como o 
de trem. 

“Mais uma vez nosso ônibus estava lotado. 

Todos se divertiram muito. A equipe do hotel, 
bem como todos os nossos anfitriões foram 
muito receptivos. Foi mais uma excursão de 
sucesso para nossos sócios”, afirmou o diretor 
social e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-
son Linhares Júnior. 

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc
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Alunos do CFC do Corpo de Bombeiros Militar de SC 
conhecem o trabalho desenvolvido pela ABERSSESC

A Turma II do Curso de Formação de Ca-
bos do Corpo de Bombeiros Militar recebeu o 
vice-presidente e diretor social e cultural da 
ABERSSESC, respectivamente, subtenentes 
Cléber de Paulo Irmão e Edison Linhares Júnior, 
para uma apresentação sobre a Associação. O 
objetivo do encontro é o de divulgar o trabalho 
e a representatividade que a ABERSSESC desen-
volve desde sua fundação há 85 anos. 

O subtenente Cléber falou um pouco da 
história da ABERSSESC, bem como apresen-
tou as sedes sociais e campestre. Além disso, 
falou um pouco sobre as lutas da ABERSSESC, 
perante os Comandos-Gerais da Polí�cia e do 
Corpo de Bombeiros Militar, no Governo do 
Estado e, também, no Congresso Nacional. 

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

@aberssesc

O vice-presidente explicou sobre a luta por mel-
horia de salário, a implantação do Quadro de 
Oficiais Auxiliares (QOA) e a retirada dos mili-
tares na nova Reforma da Previdência.

O diretor social e cultural explicou o trabalho 
da assessoria jurí�dica da ABERSSESC; bem 
como sobre os eventos que a ABERSSESC pro-
move durante o ano.

“E�  uma satisfação apresentar nosso trabalho 
para os alunos que ainda não conhecem todas 
as vantagens de ser associado. Nossas sedes são 
maravilhosas, com uma infraestrutura comple-
ta para atender bem. Além disso, realizamos um 
trabalho de excelência na luta pelos direitos dos 
militares estaduais”, afirmou Cléber.
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Presidente da ABERSSESC participa de solenidade de 
aniversário do Regimento de Polícia Militar Montada

O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-
vio Hamann, prestigiou a solenidade comemo-
rativa ao aniversário de 184 anos de criação da 
Polí�cia Militar e alusiva ao Dia Nacional da Cava-
laria. O evento aconteceu na sede do Regimento 
de Polí�cia Militar Montada, em São José.  

Durante a solenidade foram entregues o 
tí�tulo “Amigo da Cavalaria”, “Brasão de Mérito 
Pessoal – 1ª, 2ª e 3ª categorias”, “Medalha do 
Mérito Policial por Tempo de Serviço – 10, 20 e 
30 anos” e “Medalha de Mérito da Cavalaria da 
PMSC”.

“O Regimento de Polí�cia Militar Monta-
da é muito importante em praticamente to-
dos os eventos em que a PMSC atua e algumas 
operações realizadas também. O cavalo impõe 
respeito.     Além disso, o trabalho que é de-
senvolvido pelos policiais militares, bem como 
voluntários com crianças deficientes no proje-
to Equoterapia é admirável e nobre. Parabéns a 
todos que fazem parte da história da Polí�cia Mil-
itar Montada. A ABERSSESC está sempre a dis-
posição de todos vocês”, parabenizou Hamann. 

@aberssesc

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch
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Encontros entre associações representativas de militares 
estaduais são marcados por coesão entre as entidades  

Associações de militares estaduais que 
representam oficiais e praças da Polí�cia e do 
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cata-
rina estão, há alguns meses, trabalhando 
em conjunto para discutir uma pauta úni-
ca de reinvindicação ao Governo do Esta-
do. Pedido este, que já foi protocolado e en-
tregue ao governador Carlos Moisés da Silva. 

No último dia 10, um jantar de confrater-
nização reuniu representantes de oito asso-
ciações na sede da Associação Barriga Verde 
de Oficiais (ABVO). Estavam presentes ainda 
o comandante-geral do Corpo de Bombeiros 
Militar, coronel Charles Alexandre Vieira, dos 
subcomandantes-gerais do CBMSC e da Polí�cia 

Rafaela Dornbusch
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Militar, coronéis Ricardo José Steil e Cláudio 
Roberto Koglin, respectivamente, e do chefe do 
Estado-Maior-Geral do CBMSC, coronel Charles 
Fabiano Acordi, bem como o deputado estadual 
coronel Onir Mocellin.

O jantar foi considerado um “marco histórico” 
pela forte coesão entre entidades que, historica-
mente, já trabalharam de forma divergente, di-
luindo seu potencial de negociação.

Para o presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, o encontro, por sua magnitude 
e interface entre Praças e Oficiais, é uma “que-
bra de tabu”.

Já o presidente da Associação de Oficiais Mili-
tares de Santa Catarina – ACORS, coronel Sérgio 

Luí�s Sell, muito mais do que reunião, é a união 
que caracteriza esta fase, com uma crescente 
sintonia estabelecida ao longo dos últimos me-
ses.

“Os encontros têm sido bastante produtivos 
no sentido de cada um expor suas ideias e de-
fender seus grupos de associados, mas sempre 
pensando no bem comum: os policiais e bombei-
ros militares”, finalizou Hamann. 


