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Troca de ideias e reinvindicações são pautas de 
encontro com os associados do interior do Estado

Festa de Natal da ABERSSESC teve muita diversão 
Um clima Natalino - 

com muita brincadeira, 
atividades, alegria e di-
versão - marcou a Festa 
de Natal da ABERSSESC. 
O evento aconteceu no 
último sábado (8) e 
contou com a presença 
de filhos de policiais e 
bombeiros militares e, 
também, da comuni-
dade.

Reveillón 2019 tem sucesso de público

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

Uma  das associações mais antigas do Estado, a ABERSSESC foi fundada em 24 de abril de 1934

A tradicional fes-
ta de Réveillon na 
ABERSSESC foi, mais 
uma vez, um suces-
so de público. Mais 
de 200 pessoas 
participaram do 
evento entre as-
sociados, seus fa-
miliares e amigos. 

ABERSSESC completou 85 anos de fundação

Presidente da ABERSSESC avalia sua luta em Brasília, 
onde discutiu a Reforma da Previdência dos militares

O presidente da Associação dos Sub-
tenentes e Sargentos do Estado de San-
ta Catarina – ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, esteve em Brasí�lia para 
discutir as questões que envolvem uma 
possí�vel reforma trabalhista que influ-
encie diretamente os policiais militares 
de Santa Catarina.

O evento, que contou com a par-
ticipação de entidades associadas 
da Associação Nacional das Enti-
dades Representativas dos Militares 
Estaduais e Bombeiros Militares do Brasil 

(ANERMB), entidade cujo subtenente Hamann 
é diretor Nacional Região Sul, foi debatida a 
preocupação das instituições sobre a maneira 
como os policiais militares estão sendo incluí�-
dos na proposta da Reforma Previdenciária e 
foram discutidas questões que visam proteger 
a classe das possí�veis alterações da Previdência.

A comitiva participou de reuniões com os 
deputados federais que formam a bancada 
dos militares e que foram unânimes quanto ao 
apoio para a retirada dos militares da Reforma 
da Previdência. 

Página 10
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Flavio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Muito tem se falado sobre a Reforma da 
Previdência. Não é à toa. O assunto tem sido 
discutido há algum tempo. Mudanças no sis-
tema previdenciário dos trabalhadores civis, 
bem como dos militares estão em pauta no 
Congresso Nacional e no Governo Federal e 
até agora não se teve um consenso.

A ABERSSESC - hoje representada pela 
ANERMB - vem manifestar sua preocupação 
com a forma que esta sendo conduzida a 
proposta de “REFORMA DA PREVIDE� NCIA” 
no que tange a inclusão dos militares estad-
uais sem discutir a proposta com a entidade 
nacional e as entidades estaduais que repre-
sentam mais de 300 mil policiais e bombeiros 
militares no Brasil.

E�  latente que os policiais militares, bombei-
ros militares e pensionistas dos Estados 
Federados estão umbilicalmente ligados aos 
militares da União. Cuida-se de analisar que 
atualmente os policiais e bombeiros militares 
dos Estados responsáveis pela manutenção 
da ordem, vivenciam no dia-a-dia um “estado 
de guerra urbana”, o que nos diferencia dos 
militares da União que estão em estado paz 
desde o ano de 1970.

Vamos entender como funciona hoje. Os 
militares têm direito ao benefí�cio com valor 
integral referente ao salário que recebiam 
quando saem de seus postos, pois, não se 
aposentam. Eles vão para a reserva, o que 
significa que continuam à disposição das Uni-
dades Federativas e podem ser reconvocados. 
Somos a única categoria de agentes públicos 
estadual que ao ingressar na carreira jura 
solenemente empenhar sua própria vida na 
defesa da sociedade e do Estado e, em sendo 
uma atividade profissional com alto grau de 
letalidade, em defesa da sociedade, deixando 
precocemente órfãos e viúvas, além das en-
fermidades e o exercí�cio das atividades insa-
lubres. 

E é este sistema que pode mudar. Querem 
equiparar um militar com servidor civil, e 

inúmeras mu-
danças devem 
acontecer se nós 
não fizermos a 
nossa parte e apre-
sentarmos propos-
tas e repúdios a 
essas mudanças. 
Uma das 
alterações da 
proposta é na for-
ma da contribuição 
dos militares 
ativos e inativos. 

Outro fator al-
terado é o tempo 
mí�nimo de serviço 
militar - que passa de 30 anos para 35 anos - e 
a idade limite para a transferência para a reser-
va - que hoje é de 44 a 66 anos , dependendo do 
cargo ou graduação, e passa a ser entre 50 e 70 
anos. Para aqueles que ainda não completaram 
a quantidade especificada na Reforma, haverá 
regras de transição especí�ficas para cada caso.

Até o momento, aumentou-se muito nosso 
ônus, mas não ganhamos o bônus. Com a Refor-
ma teremos que trabalhar mais e continuar sen-
do servidores militares pelas 24 horas diárias e 
por sete dias da semana, mesmo nas folgas. 

A ABERSSESC está nesta luta e manifes-
ta apoio ao projeto de Emenda à Constitu-
ição 06/2019, que trata da REFORMA DA 
PREVIDE� NCIA, ressalvando com veemência 
nossa discordância a qualquer projeto de lei 
que visa aumentar o tempo de serviço dos mili-
tares estaduais.

Estamos participando dos constantes de-
bates no Congresso Nacional, em Brasí�lia, para 
que ouçam nosso desabafo e nossos argumen-
tos. Vamos continuar na luta. Contem com a 
gente! Juntos somos mais fortes!

@aberssesc

Arte: Vinícius Gandolfi
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Diversão e alegria marcam a Festa Natalina da ABERSSESC

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

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

Rafaela Dornbusch

Um clima Natalino - com muita brincadeira, 
atividades, alegria e diversão - marcou a Festa 
de Natal da ABERSSESC. O evento aconteceu no 
sábado, 8 de dezembro, e contou com a presença 
de filhos de policiais e bombeiros militares e, 
também, da comunidade.

“Foi um evento maravilhoso. A criançada se 
divertiu e brincou muito”, afirmou o diretor so-
cial e cultural da ABERSSESC, subtenente Edi-
son Linhares Júnior. 

O Corpo de Bombeiros fez um grande suces-
so com sua escada magirus, no qual adultos e 
crianças puderam subir e sentir como é o tra-
balho dos bombeiros militares. Teve a presença 
da Guarnição de Policiamento Montado, no qual 
as crianças podiam dar uma volta a cavalo, bem 
como a presença do Canil, no qual o cachorro 
fez uma demonstração de seu treinamento.

Na Festa também tivemos a participação 
das Polí�cias Militar Ambiental e Rodoviária. 
Por fim, o helicóptero do Grupamento de 
Radiopatrulhamento Aéreo - Graer fez um so-
brevoo que animou os presentes. 

A criançada pode, ainda, se divertir com os 
brinquedos infláveis e com a pintura facial. Fo-
ram servidos pipoca, cachorro-quente, picolé, 
água e refrigerante gratuitamente.

O ponto alto da festa foi a chegada do Papai 
Noel que distribuiu presentes para crianças até 
10 anos. 

“Agradecemos a todos que fizeram esta festa 
ser extraordinária. Estamos muito felizes com 
a participação de todos os envolvidos e, com 
toda a certeza, ano que vem tem mais”, disse o 
presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio 
Hamann.  

@aberssesc
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Réveillon 2019: mais de 200 pessoas, entre associados e 
familiares, participaram da festa da virada na ABERSSESC

aberssesc

Rafaela Dornbusch

A tradicional festa de Réveillon na 
ABERSSESC foi, mais uma vez, um sucesso de 
público. Mais de 200 pessoas participaram 
do evento entre associados, seus familiares e 
amigos. A decoração foi assinada por Gladis 
Garcia, o jantar foi de Ivo Buffet e, após a vira-
da, o baile foi ao som de Patrí�cia Mell e Banda.  

“Mais uma vez o Réveillon na ABERSSESC foi 
um grande sucesso. Todos ficaram satisfeitos 
com a festa e a entrada do novo ano não poderia 
ser mais especial”, disse o diretor social e 
cultural da ABERSSESC, subtenente Edison 
Linhares Júnior.

Fotos: Gladis Garcia Fotografia

@aberssesc
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Presidente da ABERSSESC prestigia solenidade de 
promoção de oficiais e praças da PMSC e do CBMSC 

Fotos: Rafaela Dornbusch

Rafaela Dornbusch
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O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, prestigiou, a solenidade de 
promoção de oficiais e praças da Polí�cia e do 
Corpo de Bombeiros Militar e entrega de con-
decorações. 

O Comando-Geral da PMSC, entregou o Tí�tu-
lo Honorí�fico “Amigo da Polí�cia Militar de Santa 
Catarina” a militares, civis e instituições que em 
razão de serviços prestados tenham contribuí�-
do para o engrandecimento da Corporação. 

Após a homenagem, aconteceu os atos de 
promoção – que se reveste de singular im-

portância para as instituições militares e para a 
vida pessoal de cada policial ou bombeiro, que 
lhe permite galgar postos ou graduações indis-
pensáveis ao seu sucesso profissional. Treze ofi-
ciais e 133 praças da Polí�cia Militar e 52 oficiais 
e 14 praças do Corpo de Bombeiros Militar fo-
ram promovidos em todo o Estado.

“O ato de promoção é de singular importância 
para todos os militares. Por tamanha importân-
cia, desejo a todos felicidades e muito sucesso 
nos novos postos de graduação”, disse Hamann.

@aberssesc
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Troca de ideias, sugestões e reivindicações são 
pautas de encontro com os associados do interior do Estado

Rafaela Dornbusch

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

Como forma de agradecer, trocar ideias e ou-
vir as reivindicações e sugestões dos associa-
dos que moram no interior do Estado, a Dire-
toria Executiva reuniu-se com sócios da Região 
Sul, Norte e Serrana. Os encontros acontecer-
am nas cidades de Criciúma, Joinville e Lages. 

Na oportunidade, a Diretoria expôs o 
trabalho que vem desenvolvendo frente à 
ABERSSESC, bem como ouviu os anseios dos as-
sociados locais. "Nosso trabalho é baseado no 
diálogo. E�  muito bom ouvir e saber o que pode-
mos melhorar e ampliar", avaliou o vice-presi-
dente, subtenente Cléber de Paulo Irmão .

A ABERSSESC faz esses encontros anual-
mente para estreitar e se aproximar de sócios 
do interior do Estado. 

Associações representativas dos militares de Santa Catarina 
reúnem-se para discutir pauta única ao Governo do Estado  

Com o objetivo de criar uma pauta única que 
beneficie os militares estaduais, presidentes de 
entidades representativas dos militares estadu-
ais realizaram quatro reuniões, na Capital. 

Estavam presentes na reunião, os presidentes 
da ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann; da 
ACORS, coronel Sérgio Luis Sell; da Associação 
Barriga Verde dos Oficiais - ABVO, coronel José 
Wolny de Souza; da Associação Coronel João 
Elói Mendes, coronel Edison Ortiga; da Asso-
ciação de Praças do Estado de Santa Catarina 
– APRASC, subtenente João Carlos Pawlick; da 
Associação ALVORADA Beneficente e Repre-
sentativa dos Subtenentes e Sargentos Inativos 
da Polí�cia e dos Bombeiros Militares de Santa 
Catarina, subtenente Sebastião José Córdova; e 
subtenente Flávio Luí�s dos Santos, representan-
do a Associação de Subtenentes e Sargentos dos 
Bombeiros Militares de Santa Catarina. 

Para Hamann, as pautas precisam estar 
alinhadas para que se possa ir não só ao Gov-
erno do Estado, mas também em Brasí�lia. “A 
reposição salarial no meu entendimento é o 
primeiro ponto que devemos debater. O que po-
demos aceitar, o que vamos pedir, o que vamos 
negar”, afirmou. 

Os encontros foram bastante amistosos e 
produtivos. Novos encontros devem acontecer 
até que a pauta de reivindicação esteja de acor-
do com as Associações que participaram deste 
encontro.

Rafaela Dornbusch
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Camping da ABERSSESC é local para diversão e 
confraternização de toda a família durante o verão

A temporada de verão 2019 já terminou, 
porém desde seu iní�cio - em dezembro de 2018 
as cabanas e boxes para barracas do camping da 
ABERSSESC, localizado na praia do Santinho, em 
Florianópolis, estão bastante movimentadas. 

A sede campestre é composta por camping, 
cabanas, banheiros coletivos com chuveiros, 
lavanderia com tanques, churrasqueira e esta-
cionamento. Na parte superior do terreno há 
três piscinas, sendo uma infantil. A sede conta 
ainda com uma cancha de areia para prática de 
futebol e vôlei e um salão social com capacidade 
para 60 pessoas, com churrasqueiras, fogão a 
lenha e industrial.

“Nosso camping é muito bem administrado 
e cuidado pelo nosso diretor de camping e sua 
esposa. Ele possui uma infraestrutura completa 
com atividades de lazer para toda a famí�lia”, afir-
mou o presidente da ABERSSESC, subtenente 

Rafaela Dornbusch

Flavio Hamann.
Quem se hospeda no camping pode des-

frutar de duas praias belí�ssimas, mas com um 
grande diferencial. De mar aberto, gelado e ag-
itado, a praia do Santinho (é possí�vel apreciar 
a praia do camping) é o reduto dos surfistas. 
Praia tranquila, com uma grande extensão de 
areia, onde para acessar o costão norte só é 
possí�vel chegar pelas dunas. Outra praia que 
é possí�vel ir a pé para conhecer é a praia dos 
Ingleses. Mais agitada que a do Santinho, ela 
é de mar aberto, água morna e pouca onda.

Segundo o diretor de camping, sargento 
Geralci Sander dos Santos, muitos associados se 
inscrevem todos os anos para se divertir com a 
famí�lia e curtir o local. Os que vêm até mesmo 
pela primeira vez ficam encantados com o clima 
familiar e de contato com a natureza, bem como 
elogiam o cuidado e o carinho com que são re-

cepcionados. “Eu e minha famí�lia adoramos pas-
sar alguns dias das minhas férias no camping. 
Todos os anos faço a minha inscrição para ser 
contemplado. Sempre encontramos tudo limpo, 
organizado e quando solicitamos algo a respos-
ta é imediata. A recepção é nota 10!”, disse o 1º 
sargento Aurélio de Oliveira. 

“Nossa temporada de verão é sempre suces-
so garantido. Todos os associados que frequen-
tam nosso camping sabem das regras e trazem 
a famí�lia para se divertir e descansar, além de 
usufruir da nossa área de lazer e infraestrutura 
e, claro, das belas praias do Santinho e dos In-
gleses”, concluiu o diretor de camping, sargento 
Sander.  

Mais informações pelo telefone (48) 3269-
2025.

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc
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Diretoria Executiva da ABERSSESC prestigiou diversas solenidades na Polícia e no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina
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Nos últimos três meses, diversas solenidades 
de passagens de Comando e aniversário foram 
realizadas na Polí�cia e no Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina. A ABERSSESC tem 
como tradição prestigiar e parabenizar tanto 
quem deixou o cargo quanto quem assumiu a 
nova função. A Diretoria Executiva, sempre que 
possí�vel, se faz presente nessas cerimônias. 

15 de janeiro de 2019 - Passagem da 
chefia do Estado Maior-Geral da PMSC

O Estado Maior-Geral da Polí�cia Militar está 
sob nova chefia desde janeiro de 2019. O co-
ronel Giovanni Cardoso Pacheco, que estava à 
frente do Estado Maior-Geral desde agosto de 
2016, entregou a chefia ao coronel Carlos Alber-
to Fritz Bueno, que estava à frente da 7ª Região 
de Polí�cia Militar, desde junho de 2017.

A ABERSSESC agradece ao coronel Pacheco 
por todo apoio que recebeu durante o tempo em 
que o oficial esteve à frente da chefia do Estado 
Maior e deseja sucesso ao coronel Fritz Bueno. 
“Estamos à disposição do novo chefe para tra-
tarmos de assuntos de interesse dos militares”, 
concluiu Hamann. 

25 de janeiro de 2019 - Passagem de 
comando da Guarnição Especial de 
Santo Amaro da Imperatriz (GESA)

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, prestigiou a solenidade de 
passagem de comando da Guarnição Espe-
cial de Santo Amaro da Imperatriz (GESA). 

Na ocasião, o tenente-coronel Alexandre 
Coelho Vieira passou o comando para o 
tenente-coronel Adilto Bento de Campos Júnior.

Hamann deseja sucesso ao novo comandante 
da GESA, local onde trabalhou por alguns anos e 
encerrou sua carreira em 2013. “Coloco a nos-
sa Associação a disposição do tenente-coronel 
Campos Júnior e que nossa parceria perpetue 
ainda por muitos anos”, afirmou.  

Fotos: Rafaela Dornbusch

31 de janeiro de 2019 - Passagem do comando 
da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv)

O tenente-coronel José Ewaldo Hoffmann 
Júnior assumiu o comando da Polí�cia Militar 
Rodoviária Estadual no lugar do coronel José 
Norberto de Souza Filho. O coronel Norberto 
atuou na PMRv por 16 anos. O presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, pres-
tigiou a solenidade que aconteceu na sede do 
Comando da PMRv, em Capoeiras.

O secretário de Estado da Segurança Pública 
e comandante-geral da Polí�cia Militar, coronel 
Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, destacou 
dois grandes trabalhos do coronel Norberto 
frente à PMRv: que os policiais militares pos-

Fotos: Rafaela Dornbusch

10 de fevereiro de 2019 - Passagem de 
comando do 16º Batalhão de PM, em Palhoça 

O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-
vio Hamann, prestigiou, a solenidade de pas-
sagem de comando do 16º Batalhão de Polí�cia 
Militar, em Palhoça. Assumiu o comando o major 
Rodrigo Carlos Dutra no lugar do tenente-coro-
nel Jacob Quint Neto. O evento foi realizado no 
espelho d’água no Passeio Pedra Branca. 

A ABERSSESC parabeniza o major Rodrigo 
Carlos Dutra por assumir o comando do 16º 
BPM e se coloca à disposição para tratar de as-
suntos relacionados aos militares. Da mesma 
forma, agradece a parceria e parabeniza o tra-
balho desenvolvido pelo tenente-coronel Quint 
na Corporação. “Sempre que tive a oportunidade 
de trabalhar junto ao tenente-coronel Quint ele 
se mostrou competente, responsável e sempre 
teve muito respeito aos seus subordinados e a 
seus pares. Desejo sucesso nas novas missões”, 
disse Hamann. 

Fotos: Rafaela Dornbusch

sam fazer o termo circunstanciado no local da 
ocorrência, bem como o trabalho que ele desen-
volveu durante a greve dos caminhoneiros anos 
passado quando rapidamente conseguiu liberar 
as rodovias bloqueadas ao término da greve.

O presidente da ABERSSESC deseja sucesso 
ao novo comandante da PMRv, tenente-coronel 
Ewaldo e coloca a Associação a sua disposição. 
Além disso, parabeniza o coronel Norberto 
pela dedicação e disciplina com a qual se ded-
icou a Polí�cia Militar Rodoviária Estadual e seu 
brilhante e atuante papel de comando. 

@aberssesc
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Representatividade

Rafaela Dornbusch

07 de março de 2019 - Solenidade do 32º 
aniversário do 10º BPM, em Blumenau

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, prestigiou a solenidade de 
aniversário de 32 anos do 10º Batalhão de Polí�-
cia Militar, de Blumenau. 

A ABERSSESC parabeniza o trabalho desen-
volvido pelo 10º BPM e seus 32 anos de história 
no combate à criminalidade na cidade de Blu-
menau e Região. 

Estavam presentes o subcomandante-geral 
da Corporação, coronel Cláudio Roberto Koglin; 
o comandante da 7ª Região da Polí�cia Militar, 
coronel Moacir Gomes Ribeiro; o comandante 
do 10º BPM, tenente-coronel Jeferson Schmidt; 
autoridades, policiais e bombeiros militares.

Fotos: Sargento Paulo de Santana/CCS-PMSC
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07 de fevereiro de 2019 - Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado tem novo comandante-geral 

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina tem novo comandante: o coronel João 
Valério Borges passou o comando ao coronel 
Edupércio Prattes, que até o momento exercia o 
cargo de subcomandante-geral da Corporação. 
O presidente e os diretores de patrimônio e 
social e cultural da ABERSSESC, subtenentes 
Flavio Hamann, Adão Cândido e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente, prestigiaram 
a solenidade que aconteceu no Centro de Ensi-
no do CBM, na Trindade.

Na mesma cerimônia o coronel Charles 
Alexandre Vieira assumiu o subcomando-geral 
da Corporação.

A ABERSSESC agradece ao coronel João 
Valério Borges pela parceria e por manter 
sempre as portas da Corporação abertas para 
discutir assuntos de interesse dos militares, 
bem como parabeniza o coronel Edupércio 
Prattes pela posse ao Comando-Geral do CBM-
SC. “Queremos manter o diálogo e as portas 
abertas com o Comando para continuar na luta 
por melhorias aos nossos militares”, afirmou 
Hamann.

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch

@aberssesc
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Presidente da ABERSSESC avalia sua luta em Brasília, 
onde discutiu a reforma da previdência dos militares

Rafaela Dornbusch

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

O presidente da Associação dos Subtenentes 
e Sargentos do Estado de Santa Catarina – 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, esteve 
em Brasí�lia para discutir as questões que en-
volvem uma possí�vel reforma trabalhista que 
influencie diretamente os policiais militares de 
Santa Catarina.

O evento, que contou com a participação de 
entidades associadas da Associação Nacional 
das Entidades Representativas dos Militares 
Estaduais e Bombeiros Militares do Brasil (AN-
ERMB), entidade cujo subtenente Hamann é di-
retor Nacional Região Sul, foi debatida a preocu-
pação das instituições sobre a maneira como 
os policiais militares estão sendo incluí�dos na 
proposta da Reforma Previdenciária e foram 
discutidas questões que visam proteger a classe 
das possí�veis alterações da Previdência.

A comitiva participou de reuniões com os 
deputados federais que formam a bancada 
dos militares e que foram unânimes quanto ao 
apoio para a retirada dos militares da reforma 

da previdência. Além disso, o presidente fez 
visitas e pediu o apoio dos deputa-
dos federais e senadores catarinenses.

“Nossa pauta de reivindicação junto aos par-
lamentares foi produtiva, todos entendem que 
os militares são uma categoria diferenciada 
e não podem ser equiparados aos servidores 
civis. Acredito que nosso trabalho em Brasí�lia, 
representado por quase todos os Estados da 
Federação, mostrou que juntos somos fortes. 
Estou convicto de ter deixado minha parcela de 
contribuição na luta pela previdência dos poli-
ciais e bombeiros militares do Brasil”, disse Ha-
mann.

Ao final do evento foi entregue uma car-
ta aberta ao senador Luiz Carlos Heinze (PP/
RS) em apoio aos militares frente a reforma da 
Previdência. Segundo o texto da carta, os mili-
tares estaduais se diferenciam dos servidores 
públicos civis, pois atuam em defesa da ordem, 
do estado democrático do direito e da ma-
nutenção da paz social nas Unidades Federati-

vas e no Distrito Federal.
Além disso, o policial e o bombeiro militar 

não se aposentam, podendo ser convocados 
para o retorno à ativa a qualquer momento, 
sendo a única categoria de agentes públicos 
estaduais que ao ingressar na carreira jura 
solenemente empenhar sua própria vida na def-
esa da sociedade e do Estado.

O presidente da ABERSSESC e diretor Na-
cional Região Sul da ANERMB, subtenente Fla-
vio Hamann, vê com preocupação a inclusão 
dos militares nesta reforma. “Estamos na luta 
para que os militares não sejam incluí�dos nes-
ta reforma trabalhista e previdenciária. Desde 
o ano passado estamos discutindo com o Con-
gresso Nacional que olhe com mais atenção aos 
militares e que se possa fazer uma reforma es-
pecial para nossa categoria. A ABERSSESC está 
empenhada na luta da defesa dos direitos dos 
policiais e bombeiros militares, garantindo que 
não venhamos a perder nenhum benefí�cio con-
quistado”, finalizou.
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Eventos, festas e excursões fazem parte do 
calendário da Diretoria Social e Cultural da ABERSSESC

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

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. Neste ano 
de 2019 duas excursões já estão programadas: 
Piratuba (SC) - em junho - e Gramado/Canela 
(RS) - novembro/dezembro. 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:
- 24 de abril – aniversário da ABERSSESC;
- 05 de maio – café colonial das mães; 
- 12 de junho – jantar dos namorados;
- 28 a 30 de junho – excursão Piratuba (SC);
- agosto (definir data) – 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)

- dezembro – festa de Natal das crianças 
(definir data) e Réveillon 2020.

Rafaela Dornbusch
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Informações: telefone 48.3244-1500 / whatsapp 48.99149-6933

Salão social da
ABERSSESC

Jantar
dos Namorados

12 de Junho
Jantar às 20:30h
(servido das 20:30h às 22h)

Baile às 22:30h

R$100
Sócios Convidados

R$130

Decoração romântica
à luz de velas

DJ
Diogo Rios

C afe
das Maes

C olonial

com BingoC afe C olonialC afe
das Maes

C olonial

com Bingo

05.
DOMINGO 16h

MAIO
Salão Social

da aberssesc

R$ 10 Sócios e
dependentes

Não sóciosR$ 20
Cartela do
bingoR$ 5 48 99149.6033

48 3244.1500
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Diretoria Executiva da ABERSSESC prestigiou a 
formatura do CFC da PMSC e homenageou o 1º colocado

Rafaela Dornbusch

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

O presidente e o diretor social e cultural 
da ABERSSESC, subtenentes Flavio Hamann 
e Edison Linhares Júnior, respectivamente, 
participaram da solenidade de formatura do 
Curso de Formação de Cabos (CFC), bem como 
da promoção e entrega de condecorações a poli-
ciais militares. 

Durante a solenidade, 28 policiais militares 
receberam a medalha do mérito policial militar 
“Coronel Lopes Vieira”, destinada a homenagear 
oficiais e praças da PM, militares das Forças Ar-
madas e militares estaduais de outras corpo-
rações nacionais ou estrangeiras, civis ou insti-
tuições, que se distinguem por ato ou trabalho 
excepcional, no exercí�cio da profissão, em prol 
da corporação ou da coletividade; outros 15 
policiais foram agraciados com Brasão de Méri-
to Pessoal (1ª, 2ª e 3ª categorias), que tem o ob-
jetivo de distinguir os policiais militares que se 
destacam por seus méritos.

Já os policiais militares, 1º tenente Dany 
Robson de Souza e o 3º sargento Daniel Silva de 
Souza, foram agraciados com a medalha “Cruz 
de Bravura Policial Militar”, concedida aos inte-
grantes da corporação que, no cumprimento do 
dever, tenham se distinguido por atos excepcio-

nais de desprendimento, espí�rito de sacrifí�cio, 
coragem e bravura, com risco de vida, devida-
mente comprovado.

O soldado Thiago Ribeiro foi homenagea-
do por sua promoção à graduação de cabo, em 
razão de ato de bravura ocorrido no dia 13 de 
setembro de 2017, no qual impediu um assalto 
a um supermercado, em Palhoça, quando estava 
de folga. 

Em seguida, foi realizada a formatura de 338 
alunos, que concluí�ram com êxito o Curso de 
Formação de Cabos – Turma II, realizado entre 2 
de outubro e 10 de dezembro de 2018, em todo 
o Estado, sob coordenação da Diretoria de In-
strução e Ensino (DIE) e execução do Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) 
e das Regiões de Polí�cia Militar. A carga horária 
total do curso foi de 235 horas/aula, distribuí�-
das em 14 semanas.

O primeiro colocado geral do curso, com 
média geral 10, foi o cabo Antônio Carlos Galon, 
da 3ª Companhia do 10º Batalhão de Polí�cia 
Militar, com sede em Blumenau, que recebeu 
homenagem da ABERSSESC no dia 06 de março, 
e o aluno destaque da Grande Florianópolis foi o 
cabo Volnei José de Faria, também com a média 

10. 
“Desejo que todos os novos cabos tenham 

muito sucesso em suas carreiras e que esta seja 
a primeira de muitas graduações na carreira 
militar”, disse Hamann. 

Fotos: Rafaela Dornbusch
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Pauta extensa foi assunto de reunião entre Diretoria 
Executiva e os Comandos-Gerais da PMSC e do CBMSC

Rafaela Dornbusch
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A Diretoria Executiva da ABERSSESC, 
representada pelo presidente, vice-presidente 
e diretor de patrimônio, respectivamente, sub-
tenentes Flavio Hamann, Cléber de Paulo Irmão 
e Adão Cândido reuniram-se, com o secretário 
de Estado da Segurança Pública e comandan-
te-geral da Polí�cia Militar de Santa Catarina, 
coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior 
e com o comandante-geral do Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina, coronel Edupércio 
Pratts.

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, 
foi homenageado pela Legião da Boa Vontade (LBV)

O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-
vio Hamann, foi homenageado pela Legião da 
Boa Vontade – LBV. A homenagem aconteceu 
durante a festa de encerramento das atividades 
do ano de 2018, no qual várias autoridades e 
colaboradores foram homenageados, além da 
entrega de cestas básicas as famí�lias atendidas 
pelos projetos da LBV.

A ABERSSESC é uma das entidades colabora-
doras e sede seu espaço a LBV para a realização 
de eventos desta natureza, além da quadra do 
Complexo Esportivo que é utilizada semanal-
mente para a realização de atividades fí�sicas e 
ao ar livre com as crianças atendidas pela LBV.

Conheça a LBV de Florianópolis:

Presente em Florianópolis desde 2 de junho 
de 1957, a LBV atende crianças, adolescentes, 
jovens e adultos de famí�lias de baixa renda, por 
meio de seu Centro Comunitário de Assistência 
Social. Para isso, promove projetos e programas 
de grande alcance social, a exemplo do Criança: 
Futuro no Presente! e do Vida Plena.

No local, as atividades contam com espaços 
próprios, com sala de oficinas pedagógicas, de 
atendimento socioassistencial, e uma para cur-
sos profissionalizantes. 

Rafaela Dornbusch Foto: Divulgação/ABERSSESC

Em pauta, assuntos relevantes a carreira 
militar, tais como: plano de carreira, reposição 
salarial, incorporação Iresa, Quadro de Oficiais 
Auxiliares (QOA), entre outros. 

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, disse aos comandantes-gerais 
que gostaria de respostas sobre todos os quesi-
tos levantados. Disse que o plano de carreira é 
importantí�ssimo para os militares e ainda está 
parado sem saber se será colocado em prática.

“Quanto ao plano de carreira já conversei 

com o coronel Araújo Gomes (comandante-
geral da Polí�cia Militar) para retomarmos esse 
projeto que está desde 2016 parado”, afirmou o 
coronel Edupércio. 

Hamann avaliou as conversas como muito 
positivas. “A posição da ABERSSESC sempre foi 
de lutar pelos direitos dos seus associados e da 
classe militar. A conversa com os comandan-
tes-gerais foi muito positiva. Temos certeza que 
eles serão nossos aliados. Cobraremos melhori-
as e respostas as nossas reivindicações”, disse. 

Fotos: Rafaela Dornbusch

@aberssesc
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Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina faz 
cartilha de prevenção a acidentes domésticos com idosos

Fonte: Corpo de Bombeiros 
Militar de Santa Catarina (CBMSC)

O Corpo de Bombeiros Militares de Santa 
Catarina elaborou uma cartilha para evitar aci-
dentes domésticos com idosos. Sabemos que a 
população brasileira está cada vez mais idosa e 
cuidados com os maiores de 60 anos devem ser 
frequentes.  

Veja abaixo a recomendação elaborada pelo 
CBMSC:

ACIDENTES COM IDOSOS (+ 60 ANOS)

- Pisos quebrados ou soltos e escorregadios au-
mentam o risco de queda. Faça a manutenção 
logo que possí�vel;
 - Superfí�cies molhadas ou enceradas também 
podem causar acidentes. Fique atento!;

 - Utilize tapetes antiderrapantes em banheiros 
e cozinhas;
 - Cole fitas antiderrapantes nos degraus de es-
cadas e faça a manutenção dos corrimões;
 - Instale barras fixas de apoio no banheiro 
próximo do vaso sanitário e chuveiro;
 - Evite colocar muitos móveis em um mesmo 
ambiente. Eles atrapalham a passagem e au-
mentam o risco de quedas. Evite também usar 
tapetes pequenos;
 - Melhore a iluminação dos ambientes;
 - Evite instalar prateleiras altas ou de difí�cil al-
cance;
 - Evite deixar objetos espalhados pelo chão;
 - Utilize apoios se tiver dificuldade de loco-
moção;

 - Ao cozinhar, evite o uso de panelas pesadas. 
Elas podem cair e provocar queimaduras;
 - Redobre a atenção ao usar o fogão. Lembre-se 
sempre de não deixar a cozinha sem antes desli-
gar todas as fontes de chama;
 - Evite praticar atividade fí�sica sozinho. Sempre 
leve um telefone celular e anotações sobre me-
dicamentos, problemas de saúde e o contato de 
um responsável para o caso de uma emergência.

 - Em caso de emergência, mantenha a calma e 
acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo tele-
fone 193.

Saiba mais em: https://portal.cbm.sc.gov.br/

Alunos dos cursos de CFS e CFC do CBMSC e CFS da PMSC 
conhecem o trabalho desenvolvido pela ABERSSESC

Dando continuidade ao seu plano de ex-
pansão, a ABERSSESC, através de seu presiden-
te e diretor social e cultural, subtenentes Flavio 
Hamann e Edison Linhares Júnior, respecti-
vamente, e da advogada Mariana Lixa – do es-
critório Napoleão Advocacia Militar – conver-
sou com os alunos dos Cursos de Formação de 
Sargentos (CFS) e de Formação de Cabos (CFC) 
do Corpo de Bombeiros Militar e do Curso de 
Formação de Sargentos (CFS) da Polí�cia Militar 
de Santa Catarina. Mais de 300 alunos estão nos 
cursos de progressão na carreira.

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, relatou o trabalho que vem 
desenvolvendo frente a Associação desde que 
assumiu a presidência, bem como os serviços 
que a Associação oferece e suas sedes social e 
campestre. 

Hamann também relatou as reuniões com 
os comandantes-gerais do CBM e da PMSC para 
reaver o Plano de Carreira que está parado des-
de 2016.  “A ABERSSESC está engajada e está 
buscando respostas para todos os nossos plei-
tos. Nossa luta é constante”, afirmou.

Além disso, relatou as lutas em que a 
ABERSSESC está engajada, como: Plano de Car-
reira e Quadro de Oficiais Auxiliares. “Vamos 
sempre a luta para a progressão da carreira 
de nossos colegas. Lutamos porque acredita-

mos num ideal, acreditamos em melhoria, em 
benefí�cios, em salários compatí�veis com as 
funções, bem como aumentos periódicos”, con-
cluiu. 

A advogada Mariana Lixa explanou sobre o 
trabalho que vem desenvolvendo frente a As-
sociação, explicou como funciona o trabalho do 
escritório e falou mais sobre algumas causas 
que já conseguiram êxito.

“A ABERSSESC completou no dia 24 de abril, 
85 anos de fundação. E�  umas das mais antigas 
associações do Estado e visa sempre o bem-estar 
e os direitos de seus associados”, disse Linhares, 
ao iniciar sua fala. O diretor social também falou 
um pouco sobre os eventos, festas e excursões 
realizados pela ABERSSESC.

Fotos: Rafaela Dornbusch

Rafaela Dornbusch
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Projeto Transitolândia do 18º Batalhão de Polícia 
Militar de Brusque ensina crianças o respeito ao trânsito 

O 18º Batalhão de Polí�cia Militar (BPM), de 
Brusque, realiza, todos os anos, atividades da 
Transitolândia. O projeto é uma parceria entre 
Polí�cia Militar, Polí�cia Civil, Guarda de Trânsito, 
Prefeitura Municipal e o empresariado local. A 

Fotos: Divulgação/CCS - PMSC

Transitolândia é um pro-
grama que visa atender as 
crianças do 4º ano do En-
sino Fundamental, no qual 
são repassados fundamen-
tos básicos sobre o trânsito 
de maneira geral, focado es-
pecialmente na educação e 
respeito às regras de trânsi-
to, em especial no respeito 
ao próximo e à vida.

Em um primeiro momen-
to, as crianças recebem uma 
palestra, com abordagem 

teórica, sobre o trânsito, no qual são discutidas 
formas e comportamentos adequados para pe-
destres e motoristas. Ensinamentos sobre como 
se deve atravessar à rua, respeito aos pedestres, 
a importância do cinto de segurança, dentre 

outras dicas. São comportamentos abordados, 
tanto na condição de pedestres, como quando 
passageiros. 

As crianças recebem um Kit contendo 
uma bolsa, uma cartilha com histórias em 
quadrinhos e brincadeiras, uma CNH de brin-
cadeira onde pode colar sua foto e escrever seu 
nome e demais informativos, após a palestra os 
alunos escrevem uma redação sobre o assunto 
Trânsito. Posteriormente participam de uma 
atividade lúdica na pista de treinamento da 
Transitolândia, onde podem dirigir um “carrin-
ho” na pista e tem a oportunidade de vivenciar 
a experiência de serem motoristas e pedestres 
em um mini-trânsito, de maneira segura e con-
trolada, e interagir com a sinalização e demais 
entes da via, pondo em prática o que foi repas-
sado na palestra. 

@aberssesc
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Ano III - Edição 08 - 2019 16 Institucional

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

Ar
te

: V
in

íc
iu

s G
an

do
lfi

ABERSSESC completou, dia 24 de abril, 85 anos de fundação
Uma das mais antigas associações do Es-

tado completou no dia 24 de abril, 85 anos 
de fundação. A ABERSSESC – Associação Be-
neficente e Representativa dos Subtenentes 
e Sargentos do Estado de Santa Catarina, 
que tem como missão defender os direitos e 
interesses dos subtenentes e sargentos da Polí�-
cia e do Corpo de Bombeiros Militar, bem como 
realizar ações sociais e beneficentes, foi funda-
da oficialmente em 24 de abril de 1934 por um 
grupo de 10 associados - subtenentes e sargen-
tos.

A ABERSSESC é conhecida historicamente 
pelo embate em várias lutas e conquistas ao lon-
go desses anos empenhada sempre na defesa 
dos direitos dos policiais e bombeiros militares. 
E�  reconhecida em todo meio polí�tico, bem como 
é respeitada e ouvida nos quartéis da Polí�cia e 
do Corpo de Bombeiros Militar catarinenses. 

Além disso, sua atuação é irreparável e 
constante. A ABERSSESC está sempre engajada 
na busca de melhores condições de trabalho, 
melhoria de salários, representatividade tan-
to estadual quanto nacional, busca de diretos 
e aprovações de projetos que beneficiem os 
militares estaduais. 

A luta da Associação é constante e árdua, mas 
não pode parar. Associe-se! Venha fazer parte 
desta história!

ABERSSESC 85 anos: na defesa do social, dos 
direitos e representatividade de seus associa-
dos!

Rafaela Dornbusch

Assembleia Geral aprova as contas do exercício de 2018 
No final de março, aconteceu, na ABERSSESC, 

a Assembleia Geral Ordinária, sob a presidência 
do subtenente Domingos Joaquim Leal.

Em pauta, a aprovação das con-
tas do ano de 2018 e assuntos gerais. 
Após apresentação dos balancetes pelo 
Conselho Fiscal e exposição dos movimentos 
financeiros pelo contador da ABERSSESC, 
que expôs um relatório técnico referente ao 
exercí�cio de 2018, as contas foram aprovadas. 

Estavam presentes membros da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Rafaela Dornbusch
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