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O Quadro de Oficiais Au-
xiliares (QOA) é um proje-
to que tem como objetivo a
valorização do policial e
bombeiro militar, principal-
mente a categoria de sub-
tenentes e sargentos. Des-
de que assumimos a presi-
dência há dois anos, entre
todas as lutas, metas e pro-
messas de campanha foram
realizados.

Mas, sem dúvida nossa
maior conquista está sen-
do o encaminhamento do
QOA. Ainda temos muito a
fazer, o projeto ainda não
foi aprovado. O curso ain-
da não foi realizado e ain-
da não temos nenhum poli-
cial ou bombeiro militar já
trabalhando neste quadro
especial. Porém, muitos
passos já foram dados.

Na Polícia Militar a co-
missão formada para estu-
dar o assunto já entregou
seu parecer ao comandan-
te-geral da Corporação, co-
ronel Paulo Henrique
Hemm, que já encaminhou
ao secretário de Estado da
Segurança Pública, César
Augusto Grubba.

O comandante-geral da
PMSC, inclusive, realizou
uma reunião, na qual teve
a participação da ABERS-
SESC, com o deputado es-
tadual Gelson Merísio, re-
lator do projeto do QOA,

que atualmente tramita na
Assembleia Legislativa de
Santa Catarina (Alesc).

No Corpo de Bombeiro
Militar, o projeto também já
foi finalizado e apresenta-
do ao comandante-geral,
coronel Onir Mocellin, que
no final de abril, também,
realizou uma reunião para
apresentar o projeto finali-
zado ao deputado estadual
Gelson Merísio.

Como podemos consta-
tar o projeto que cria e au-
toriza o QOA já está em
andamento nas duas ins-
tituições e, também, na
Alesc. Para que efetiva-
mente o projeto saia do
papel ,  a  ABERSSESC,
vem, incansavelmente,
real izando reuniões e
audiências com autorida-
des do Estado para apre-
sentar  a  importância
dele. Com sua implanta-
ção, toda a carreira mili-
tar estadual sairá fortaleci-
da, tanto de oficiais quan-
to de praças, pois canaliza-
rá atenção, esforços e co-
nhecimentos específicos
para atividades específi-
cas, dando maior qualida-
de às decisões e gerando
melhores resultados à po-
pulação.

Além disso, possibilita-
rá a utilização de mão de
obra já qualificada e expe-

riente - com no mínimo 20
anos de serviços -, propor-
cionando ao Estado signifi-
cativa economia com a for-
mação, pois não necessita-
rá a realização de uma nova
formação de, no mínimo,
dois anos, bem como faz
com que a categoria se sin-
ta valorizada e motivada a
procurar cada vez mais por
cursos de qualificação.

Para explicar a importân-
cia deste projeto, realiza-
mos no início do mês de
abril, na sede da ABERS-
SESC, uma manifestação
em favor da aprovação do
QOA. Neste encontro, foi
apresentado o projeto, suas
consequências e, também,
sua tramitação.

A luta não acabou. Segui-
remos a diante. Pedimos
o apoio de toda a cate-
goria para unidos forta-
lecer  a  atuação da
ABERSSESC e conseguir-
mos a aprovação e efetiva-
ção do QOA, uma luta de
toda a ABERSSESC, em prol
da sociedade, do Estado e
dos militares.
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Subtenentes e sargentos reuniram-se
na sede da ABERSSESC para discutir o QOA

No início de abril,
subtenentes e sargen-
tos de várias regiões
do Estado catarinense
estiveram reunidos,
na sede da ABERS-
SESC, em Florianópo-
lis, para discutir o pro-
jeto do Quadro de Ofi-
ciais Auxiliares (QOA).
Em discussão, a pro-
posta de alteração de
Lei Complementar, pa-
recer jurídico, estraté-
gias políticas e ações
voltadas à implemen-
tação do QOA.

"Precisamos da
união de todos. Preci-
samos de todos juntos
para que o QOA seja
aprovado", afirmou o
subtenente Edison Li-
nhares Júnior, membro
da comissão que formu-
lou o projeto do QOA,
dentro da PMSC, sob a
presidência do major
Carlsbad Von Klno-
blauch.

O QOA foi criado
pela Lei Complemen-
tar n.º 7959, de 5 de
junho de 1990, substi-
tuída pela Lei Comple-

mentar n.º 82, de 18
de março de 1993 e
ratificado pelo Lei
Complementar n.º 417
de 30 de julho de
1998. Na proposta, há
31 vagas que deverão
ser preenchidas.

O QOA prevê que
subtenentes cheguem
ao quadro de capitão,

último posto que pos-
sa assumir. Após as-
cender como 2º e 1º
tenente, ou seja, o
subtenente permane-
ceria na instituição
por, pelo menos, mais
oito anos. Após a rea-
lização do concurso,
os policiais e bombei-
ros militares devem

passar pelo Curso de
Habilitação a Oficiais
Auxiliares (CHOA) e
só poderão concorrer a
uma vaga os subtenen-
tes no serviço ativo da
Polícia Militar, com cur-
so superior em qualquer
área de conhecimento
e com 20 anos de efe-
tivo serviço militar.
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A ABERSSESC agra-
dece e apoia os Co-
mandos-Gerais das
corporações milita-
res, coronéis Paulo
Henrique Hemm
(PMSC) e Onir Mocel-
lin (CBMSC) por sem-
pre estarem abertos
ao diálogo, bem como
por lutarem pela valo-

rização da categoria. A
ABERSSESC reafirma
sua luta pela aprova-
ção do QOA, pois este
projeto gerará econo-
mia financeira para o
Estado de Santa Cata-
rina e valorizará a car-
reira e os policiais e
bombeiros militares.

Por: Rafaela Dornbusch
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Os meses de março e abril
foram de muito trabalho e
avanço para que o Quadro de
Oficiais Auxiliares (QOA) saia
do papel e, de fato, benefi-
cie os praças da Polícia e Cor-
po de Bombeiros Militar de
Santa Catarina.

No final de março, o pre-
sidente da ABERSSESC, sub-
tenente Flávio Hamann,
acompanhado do vice-presi-
dente e diretor social e cul-
tural da entidade, subtenen-
tes Cléber de Paulo Irmão e
Edison Linhares Júnior, res-
pectivamente, participaram
de uma reunião na Assem-
bleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (Alesc), no
gabinete do deputado esta-
dual Gelson Merísio (PSD),
juntamente com o coman-
dante-geral da Polícia Militar,
coronel Paulo Henrique
Hemm.

QOA está prestes a sair do papel e
ABERSSESC continua na luta frente ao projeto

Em pauta, a apresentação
do projeto do Quadro de Ofi-
ciais Auxiliares (QOA), após
estudo realizado pela comis-
são da PMSC - no qual tem
como presidente o major
Carlsbad Von Klnoblauch e
membro o diretor social e
cultural da ABERSSESC, sub-
tenente Edison Linhares Jú-
nior. O deputado estadual
Gelson Merísio já apresentou
um Projeto de Lei (n.º 027/
2016), que trata deste assun-
to, na Alesc. Por considerar
que tem vício de origem, foi
solicitado, durante a reu-
nião, pelo coronel Paulo Hen-
rique a substituição do pro-
jeto. Neste caso, colocando
o projeto do QOA assinado
pelo Comando da PMSC e das
entidades representativas
dos policiais militares em
tramitação.

Merísio acatou a proposta

e disse que vai amadurecer
o projeto. Pediu ao major
Von Klnoblauch uma cópia e,
também, solicitou que seja
entregue junto um caso con-
creto. “Após os estudos rea-
lizados aqui em meu gabine-
te, vou encaminhá-lo ao go-
vernador do Estado, João Ra-
imundo Colombo, para que
ele assuma a autoria do pro-
jeto - já que projetos desta
natureza devem ser assina-
dos e encaminhados ao Le-
gislativo pelo Executivo”, es-
clareceu o deputado estadu-
al.

O comandante-geral da
PMSC, coronel Paulo Henri-
que Hemm, por sua vez, afir-
mou que mesmo enfrentan-
do resistência de alguns ofi-
ciais, vai seguir com o QOA,
pois esta é uma reivindicação
de interesse dos praças e é
benéfica para a instituição.

Além disso, afirmou que San-
ta Catarina é o único Estado
do País que ainda não possui
o QOA. “Muitas vezes me
pergunto se somos nós, ca-
tarinenses, os únicos certos
perante as outras Instituições
militares”, disse.

Já no final de abril, foi a
vez do comandante-geral do
Corpo de Bombeiros Militar,
coronel Onir Mocellin, reu-
nir-se com o deputado esta-
dual Gelson Merísio e apre-
sentar o projeto do QOA ela-
borado pela comissão, sob
presidente do chefe do Esta-
do Maior, coronel Edupércio
Prattes.

“A intenção desta reunião
é apresentar o nosso projeto
e expor nossas necessida-
des. Fica a cargo do deputa-
do juntar ou não com o da
Polícia Militar”, disse o coro-
nel Mocellin.

Merísio disse que ainda
não leu o projeto apresenta-
do pelo Corpo de Bombeiros
Militar, mas pretende ler, es-
tudar e tirar seu parecer.
“Quero esclarecer que meu
objetivo é aprovar o QOA
para que este traga benefí-
cio à sociedade catarinense.
Precisamos aumentar o efe-
tivo de segurança pública e
esse é um projeto alternati-
vo”, afirmou.

“Tenho certeza que após
estas duas reuniões o proje-
to do QOA, que é uma reivin-
dicação constante da ABERS-
SESC, irá progredir. Ainda te-
mos muitas lutas pela fren-
te, mas esse foi o início con-
creto de que o Quadro de
Oficiais Auxiliares irá sair do
papel”, afirmou o presiden-
te da ABERSSESC, subtenen-
te Flávio Hamann.

Por: Rafaela Dornbusch
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No dia 31 de janeiro
aconteceu no Centro de
Ensino da Polícia Militar, na
Trindade, a primeira promo-
ção do ano de 2017 de ofi-
ciais e praças da Polícia e
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Santa Catarina. O
presidente e o diretor soci-
al e cultural da ABERSSESC,
subtenentes Flávio Hamann
e Edison Linhares Júnior,
respectivamente, prestigia-
ram a solenidade. Em todo
o Estado foram promovidos
12 oficiais e 183 praças da
PM e 14 oficiais e 60 pra-
ças do CBM.

Foi promovido post mor-
tem o soldado Vinícius Ale-
xandre Gonçalves, do Pelo-
tão de Patrulhamento Táti-
co (PPT) do 4º Batalhão de
Polícia Militar, morto após
confronto com criminosos
no Morro do Horácio, em
Florianópolis, na noite do
dia 15 de setembro de 2016.
O tio do policial militar,
muito emocionado, rece-
beu a homenagem das
mãos do secretário de Se-
gurança Pública, César Au-
gusto Grubba, e do coman-
dante-geral da PMSC, coro-
nel Paulo Henrique Hemm.
Por ato de bravura foram
promovidos os policiais mi-
litares Edivino Moreira (pro-
movido a 3º sargento) e

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flávio Hamann
prestigiou solenidade de promoção de oficiais e

praças da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar

Danielli Rodrigues Cividini
(promovida a cabo), ambos
trabalham no 7º Batalhão
de Polícia Militar em São
José.  O bombeiro militar
Fábio Luiz Moraes, do 10º
Batalhão Bombeiro Militar,
com sede em São José, foi
promovido a 3º sargento,
também, por ato de bravu-
ra.

O comandante-geral da
Polícia Militar de Santa Ca-
tarina, coronel Paulo Hen-
rique Hemm, discursou em

seu nome e em nome do co-
mandante-geral do Corpo
de Bombeiros Militar, coro-
nel Onir Mocellin. "Hoje é
dia de agradecer a cada
um dos promovidos que
com suas particularida-
des são merecedores de
chegarem onde estão. A
promoção encerra uma
etapa profissional, mas
inicia outra. São outras res-
ponsabilidades, outros
compromissos. Parabéns,
em especial, ao soldado

Alexandre, promovido post
mortem. Com sua cora-
gem e dedicação abdicou
descia vida em prol da
segurança dos cidadãos.
Parabéns a todos os pro-
movidos e a seus familia-
res", disse.

A promoção encerra uma
etapa profissional, mas ini-
cia outra. São outras res-
ponsabilidades, outros
compromissos. “Desejo aos
promovidos muito sucesso
e sabedoria para trabalhar

nesta luta diária contra a
criminalidade e, acima de
tudo, desejo que todos os
promovidos sigam suas
convicções em todas as
ações que tomarem, seja
nas ruas, seja interna-
mente, na área adminis-
trativa ou de inteligência
da Polícia e do Corpo de
Bombeiros Militar”, sali-
entou o presidente da
ABERSSESC, subtenente
Flávio Hamann.

Por  Rafaela Dornbusch
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Com a missão de capa-
citar crianças, adolescen-
tes e adultos para resisti-
rem às drogas e à violên-
cia, através de ações de
polícia ostensiva de caráter
educacional, realizada por
policiais militares habilita-
dos, em instituições públi-
cas, privadas e comunitári-
as, integrando Polícia Mili-

Em 17 anos de história, Programa Educacional
de 1 milhão de crianças em
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tar, família e escola para a
valorização da vida e a
construção de uma socie-
dade mais justa, sadia e
feliz, o Programa Educacio-
nal de Resistência às Dro-
gas – Proerd, que foi im-
plantado em Lages no dia
16 de março de 1998, pelo
sargento Alcione Donisete
Mota - que ministrou a pri-

meira lição do programa na
Escola Municipal de Educa-
ção Básica Professor Pedro
Cândido -, vem, a cada ano,
atingindo índices cada vez
maiores e ajudando muitos
jovens a lidar com as dro-
gas e a violência.

Com 17 anos de história,
o Proerd conta, atualmente
com 274 instrutores ativos
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de Resistência às Drogas – Proerd já formou mais
265 municípios de Santa Catarina

e distribuídos por todas as
regiões do Estado catari-
nense. Além disso, até mar-
ço de 2017 já participaram
do Programa 1 milhão 257
mil 577 crianças de 5º ano
do Ensino Fundamental, de
265 municípios. Ainda não
foi possível chegar as 295
cidades de Santa Catarina,
mas esse é o grande obje-
tivo do Programa para os
próximos anos. Os policiais
militares que atuam no Pro-
erd como instrutores são
treinados a mudar seu com-
portamento e adquirirem a

capacidade de serem edu-
cadores sociais e tentar
mudar comportamentos de
crianças, muitas vezes com
realidades tão difíceis. São
duas semanas de forma-
ção, com 106 horas/aulas.

“O Proerd já atingiu nú-
meros significativos. Que-
remos mais e precisamos
de mais. Este é um Progra-
ma que permite aos estu-
dantes enxergarem os po-
liciais militares como ami-
gos e não apenas como
aplicadores da lei. O Proerd
abre um diálogo permanen-

te entre a escola, a Polícia
e a família, para discutir de
um dos maiores problemas
sociais que enfrentamos
atualmente: o uso e venda
de drogas”, afirmou o sar-
gento Jaison Aureliano
Franzen, da Coordenadoria
do Programa Educacional
de Resistência às Drogas
da Polícia Militar de Santa
Catarina. Mais informações
sobre o Proerd podem ser
adquiridos no site  http://
www.pm.sc. gov.br/cida-
dao/proerd

Por: Rafaela Dornbusch
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Camping da ABERSSESC contabiliza 100% de lotação durante a temporada de verão 2016/2017
99999
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Por: Rafaela Dornbusch

Desde o dia 27 de dezem-
bro de 2016 até o dia 31 de
março de 2017, as cabanas e
boxes para barracas do cam-
ping da ABERSSESC, localizado
na praia do Santinho, em Flo-
rianópolis, ficaram lotadas de
associados e seus familiares.

Um levantamento realiza-
do pelo diretor do camping,
sargento Geralci Sander dos
Santos mostra que as cabanas
e boxes sempre estiveram
ocupadas. “Além dos associa-
dos de Santa Catarina que vie-
ram para passar férias com a
família, teve muitos policiais
e bombeiros militares de ou-

tros Estados acampados em
nossos boxes”, afirmou. O di-
retor se refere aos turistas do
Rio Grande do Sul, São Paulo,
Bahia, Mato Grosso e Paraná.

O sargento Waldemir Bar-
celos, da Brigada Militar do Rio
Grande do Sul, esteve no cam-
ping e elogiou a hospitalida-
de. “Senti-me como se esti-
vesse em casa. A recepção foi
maravilhosa. A estrutura é ex-
celente, sem contar as belas
praias que cercam a Ilha de
Santa Catarina”, disse.

Os associados que pude-
ram desfrutar das cabanas fo-
ram contemplados por sor-
teio realizado em outubro de
2016. Segundo o estatuto da

ABERSSESC, das 11 cabanas,
oito são destinadas aos que
vem do interior e três aos asso-
ciados da Grande Florianópo-
lis.

Jaime Lira do Valle, que

além de ter sido contemplado
por sorteio, também desfruta
da estrutura em outras épocas
do ano (sempre que há vagas)
afirma que a cada ano a sede
sofre melhorias e fica mais

aconchegante para todos os
que passam suas férias com a
família. “Tenho a sensação
que a sede campestre é uma
extensão da nossa família.
Local, onde há uma comu-

BOXE
– São 20 boxes para instalação de barracas

para acampamento ou instalação de mo-
tor home (trailers)
Período de hospedagem: até 30 dias
Valores 2016/2017
Associado: R$ 15,00 a diária
Não associado: R$ 15,00 por pessoa

CABANAS
– São 11 cabanas, compostas de um

FORMAS DE HOSPEDAGEM:
quarto (cama de casal e roupeiro), TV
a cabo, internet, WC, cozinha e sala
conjugadas, totalmente mobiliadas, e
climatizadas.
Período de Hospedagem: 7 dias com en-
trada sempre nas terças-feiras pela ma-
nhã e saída nas segundas-feiras à tarde.
Valores 2016/2017
Somente Associado: R$ 40,00 a diária, com
25% de desconto se entregar a cabana lim-
pa.

nhão entre os presentes alia-
do ao fato de uma boa estru-
tura de lazer e bom atendi-
mento”, concluiu.

Para João Batista Klah-
mann, as melhorias realizadas
nas cabanas e na área de lazer
e segurança foram fundamen-
tais para que ele e sua família
quisessem voltar mais vezes.
“Todos os dias que passamos
lá superou nossas expectati-
vas”, disse João Batista.

A sede campestre é com-
posta por camping, cabanas,
banheiros coletivos com chu-
veiros, lavanderia com tan-
ques, churrasqueira e estaci-
onamento.

Na parte superior do terre-

no há três piscinas, sendo uma
infantil. Há, ainda, uma cancha
de areia para prática de fute-
bol e vôlei.

Este ano, foi inaugurado,
ainda, um salão social com ca-
pacidade para 60 pessoas,
com churrasqueiras, fogão a
lenha e industrial.

“O salão social foi uma re-
vindicação dos associados e
seus familiares. Desde que as-
sumimos a gestão, e abril de
2015, vimos à necessidade real
de sua construção. Hoje, ele
pode ser usado para reunir a
família e os amigos com uma
estrutura completa”, garantiu
o presidente da ABERSSESC,
subtenente Flávio Hamann.

 HOTEL DE TRÂNSITO TAMBÉM
ESTEVE LOTADO DURANTE
A TEMPORADA DE VERÃO

O hotel de trânsito da
ABERSSESC, localizado na
sede social, no bairro Estrei-
to, em Florianópolis, tam-
bém recebeu muitos turistas
que passavam férias na Ca-
pital catarinense.

Tradicionalmente, o hotel
de trânsito é utilizado para
hospedar associados e seus
familiares residentes no in-
terior do Estado, especial-
mente àqueles que vêm até

Florianópolis e região para
pernoitar em razão de trata-
mento de saúde. Porém,
quando estão desocupados
podem ser utilizados por
aqueles que não foram con-
templados pelo sorteio para a
sede campestre ou que não
conseguem vagas ao longo da
temporada.

Durante os três primeiros
meses deste ano e, em de-
zembro de 2016, o local este-

ve com 100% de lotação. O
hotel de trânsito possui 10
apartamentos, sendo seis
de casal e quatro de soltei-
ro, com banheiro coletivo.

Todos são equipados
com televisão e frigobar,
sendo três climatizados e
oito com ventiladores de
teto. O hotel de trânsito
possui uma área de churras-
queira e uma cozinha cole-
tiva.
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Por: Rafaela Dornbusch

O diretor social e cultural
da ABERSSESC, subtenente
Edison Linhares Júnior, de 47
anos, entrou para o quadro
da Reserva Remunerada da
Polícia Militar de Santa Cata-
rina, no dia 31 de janeiro de
2017.

Quando terminou o ensi-
no médio, em 1986, o subte-
nente foi chamado para ocu-
par uma das vagas do Curso
de Formação de Sargentos,
disponíveis para os alunos do
Colégio Policial Militar. Ao
aceitar, abandou a faculdade
de Economia que estava ini-
ciando e a inscrição para o
curso de Administração.

Após se formar, Linhares
trabalhou por dois anos no 4º
Batalhão de Polícia Militar, na
Capital, sendo sargento Ron-
da, auxiliar do P-3 e monitor
do curso de soldado. “No pri-
meiro dia de serviço como
sargento Ronda da área
central de Florianópolis,
tive que encarar uma ocor-
rência durante a madruga-
da no morro da Copa Lord,
onde havia vários mascu-
l inos em vias  de fato
(rixa). Na chegada, fomos
recebidos com pedras e
agressões. Foi um momen-
to tenso, com a presença,
inclusive, do choque para
conter  a  quantidade de
masculinos envolvidos e
disparos de arma de fogo.
Essa foi uma ocorrência em
que permanecemos na dele-

Conheça a trajetória do diretor social e cultural da ABERSSESC, subtenente
Edison Linhares Júnior, que entrou para a Reserva Remunerada da PMSC

gacia até de manhã entre de-
poimentos e preenchimen-
tos de termo de resistência à
prisão. Uma boa homenagem
de boas vindas à atividade
policial militar”.  O subte-
nente Linhares já era 3º sar-
gento, em 1992, quando in-
gressou no curso de Direito.
Mesmo ano em que foi con-
vidado para trabalhar como
monitor no Colégio Militar
Feliciano Nunes Pires, onde
ficou por oito anos, até o ano
de 2000.

Posteriormente, traba-
lhou por 10 anos no COPOM
e em 2010, ano da promoção

a subtenente, ingressou no
setor administrativo da Dire-
toria de Apoio Logístico e Fi-
nanceiro (DALF), desempe-
nhando a função no setor de
convênios, o que realiza (Li-
nhares voltou a exercer a
mesma função após ingres-
sar na PMSC novamente,
agora pelo CETISP) com mui-
to empenho e dedicação e
com a sensação de realização
profissional.

Durante os anos em que
trabalhou na Polícia Militar,
Linhares foi membro da Co-
missão de Promoção de Pra-
ças (CPP) da PMSC. O subte-

nente atuou na CPP durante
dois anos e cinco meses e
deixou a vaga por conta de
sua ida à reserva remunera-
da. “Foi uma honra e uma
grande responsabilidade
participar desta Comissão.
Opinar sobre a promoção de
tantos colegas é uma decisão
difícil, que exige cautela e
cuidado. Saio desta Comis-
são com a sensação de dever
cumprido”, afirmou o diretor
social e cultural da ABERS-
SESC.

Em sua trajetória, Linha-
res sempre lutou pelos direi-
tos dos praças, tanto que em

2009, assumiu a função de di-
retor social e cultural da
ABERSSESC. “Aceitei o desa-
fio pelo desejo de lutar pela
garantia dos direitos adqui-
ridos e pelas conquistas de
melhores condições de tra-
balho e promover a equida-
de social”, avaliou. Linhares
ainda exerce a função de di-
retor social e cultural da As-
sociação, no qual deve per-
manecer até abril de 2018.

“Ao lembrar-me dos 30
anos de carreira, vejo muitos
desafios enfrentados e supe-
rados, momentos em que
houve sentimento de não
conseguir chegar ao final,
mas a determinação e a per-
sistência sempre foram meu
lema, e hoje finalizo mais
uma etapa da minha vida
com o sentimento de que
queria mais. Porém, como
não há mais perspectiva de
permanência, somente me
resta aceitar a reserva”, dis-
se, emocionado.
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Vice-presidente da ABERSSESC assume vaga
na Comissão de Promoção de Praças da PMSC

No dia 11 de abril, o
vice-presidente da ABERS-
SESC, subtenente Cléber de
Paulo Irmão, assumiu a
vaga aberta com a Reserva
Remunerada do subtenen-
te Edison Linhares Júnior,
diretor cultural e social da
Associação, na Comissão
de Promoção de Praças
(CPP) da Polícia Militar de
Santa Catarina.

O subtenente Cléber
teve seu nome escolhido
para assumir a CPP em fe-
vereiro. A ABERSSESC con-
tinua com a participação de
um membro da Diretoria
Executiva nesta Comissão.
“Será um grande desafio
para mim e para a minha

carreira como policial mili-
tar opinar e sugerir nomes
para possíveis promoções
dentro da PMSC. Mas, vou
encarar essa responsabili-
dade com ética e honradez,
como todos os trabalhos a
qual fui desafiado na minha

trajetória como policial mi-
litar”, disse Cléber.

CONHEÇA A TRAJETÓRIA
PROFISSIONAL DO

SUBTENENTE CLÉBER
O subtenente Cléber ini-

ciou sua carreira como sol-

dado na primeira turma da
Polícia Militar Florestal,
hoje Polícia Militar Ambien-
tal, no 7° Batalhão de Polí-
cia Militar, em São José,
com inclusão em 07 de
maio de 1991.

No ano seguinte atuou

no Pelotão de Motos (atu-
almente ROCAN) da 4ªCia/
4ºBPM, em Florianópolis,
onde ficou até 1998 quan-
do entrou para o Curso de
Formação de Sargentos, for-
mando-se em julho de
1999.

Cléber comandou o Gru-
pamento PM em Rio Fortu-
na, Sul do Estado, no qual
implantou alguns projetos,
tais quais o Proerd. Após
três anos, retornou a Flori-
anópolis, para trabalhar no
Centro de Comunicação So-
cial da PMSC e, em segui-
da, tornou-se mentor Pro-
erd. Em 2007, iniciou suas
funções na Diretoria de
Apoio Logístico e Financei-
ro (DALF), onde permanece
até hoje.

Por Rafaela Dornbusch
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O Policiamento Militar
Ambiental da Polícia Militar
de Santa Catarina está sob
novo comando. Assumiu o
cargo o coronel Adilson
Schliickmann Sperfeld no lu-
gar do coronel Walmir Morei-
ra Francisco, que passou para
a reserva remunerada. O
presidente da ABERSSESC,
subtenente Flávio Hamann
prestigiou a solenidade que
aconteceu na sede do Co-
mando do Policiamento Mi-
litar Ambiental, em Florianó-
polis.

Durante seu discurso, o
comandante-geral da PMSC,
coronel Paulo Henrique
Hemm, destacou o trabalho
desenvolvido pelos dois co-
ronéis durante suas trajetó-
rias na Corporação e agrade-
ceu ao amigo Moreira por to-
dos esses anos de parceria na
PMSC. “A você Adilson é

Presidente da ABERSSESC prestigia solenidade de
passagem de comando do Policiamento Militar Ambiental

ver cumprido”, disse Morei-
ra. Após o descerramento de
seu retrato, o coronel Morei-
ra foi homenageado pelos
policiais militares ambien-
tais com uma placa com fo-
tos de seu trabalho frente o
Policiamento Militar Ambi-
ental.

O presidente da ABERS-
SESC, subtenente Flávio Ha-
mann, felicita o coronel Mo-
reira pela brilhante carreira
e passagem para a reserva
remunerada. Da mesma for-
ma, parabeniza o coronel
Adilson pela assunção ao
novo cargo e coloca a Associ-
ação à disposição do Coman-
do do Policiamento Militar
Ambiental.

Por: Rafaela Dornbusch

dado à oportunidade de co-
meçar de novo. Agarre, lute
com esmero na proteção de
nossa população e do nosso
meio-ambiente. Moreira,
desejo que sua vida a partir
de agora seja de descanso ao

lado de sua família. Desde
nossa formatura, reafirma-
mos valores, disciplinas,
vencemos e hoje estamos
aqui. Amigo, você conquistou
respeito de toda a Corpora-
ção e de seus comandados

por onde passou. Minhas
continências a você e nossos
calorosos aplausos”.

Emocionado, o coronel
Moreira agradeceu a todos os
policiais militares e a Polícia
Militar pelos 36 anos de car-
reira e dedicação a institui-
ção.

“Agradeço a minha famí-
lia que sempre me apoiou.
Agradeço a Polícia Militar,
pois foi aqui que passei os
melhores anos da minha
vida, onde fiz grandes ami-
gos. Esforcei-me muito para
chegar até aqui. A todos os
policiais militares que esti-
veram sob meu comando:
meu muito obrigado. Hoje
encerro a minha carreira e
saiu com a sensação de de-
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A ABERSSESC, através do uma
Assembleia Geral Extraordinária,
com membros da Diretoria Execu-
tiva, Conselho Deliberativo e Fiscal,
e demais associados, aprovou al-
terações no Estatuto da Associação.

Entre elas destacamos:
1. A ampliação e criação de novas

categorias de associados desta-
que para os filhos de associa-
dos que após perderem a quali-
dade de dependente poderão
pedir o ingresso ao quadro soci-
al, militares federais de carrei-
ra e de outras unidades da Fe-
deração;

2. A fidelidade do associado tam-
bém foi destaque, o associado
que deixar de contribuir por qual-
quer motivo e caso venha soli-
citar seu reingresso, a este será
cobrado uma joia para sua rea-
dmissão ao quadro social;

3. Os presidentes e vice-presiden-
tes da Diretoria Executiva e Con-
selho Fiscal passarão a ter di-
reito a uma reeleição, se assim
o quiserem;

4. A Diretoria Executiva, como ór-
gão executivo da Associação,
será, a partir de agora compos-
ta pelos seguintes membros:
presidente, vice-presidente, se-
cretário, diretor financeiro, dire-
tor de patrimônio, diretor social
e cultural, diretor de esportes,
diretor para assuntos operacio-
nais, diretor da sede dos Ingle-
ses, diretor para assuntos par-
lamentares, diretor para assun-
tos femininos.

Assembleia Geral Extraordinária
da ABERSSESC aprova novo Estatuto

O estatuto com todas as altera-
ções aprovadas está publicado na
página da ABERSSESC. Para aces-
sá-lo: www.aberssesc.com.br.

ASSEMBLEIA GERAL
APROVA CONTAS DA

ABERSSESC DO ANO DE 2016
Durante a Assembleia Geral Or-

dinária, os associados da ABERS-
SESC aprovaram, por unanimidade
e uma abstenção, as contas da As-
sociação do ano de 2016. Logo
após, foi pedido à aprovação da
Assembleia para as ações coletivas
judiciais, tanto para as que estão
em andamento, tanto para as que

ainda serão protocoladas. O item
foi aprovado por unanimidade. Em
seguida, houve a apresentação do
cartão Pé de Meia pelo diretor da
empresa, Anderson Cardoso Lean-
dro. O Pé de Meia é um plano de
fidelidade, onde os estabelecimen-
tos retornam um percentual de con-
sumo para pontuar na conta dos
seus clientes que são assinantes
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do Pé de Meia. A ABERSSESC dis-
ponibilizará o cartão, que terá to-
dos os convênios num só lugar, será
entregue aos associados no prazo
de 30 dias. Com esta parceria to-
dos os associados da ABERSSESC
terão facilidades no Estado e, até
mesmo, fora dele, ou seja, em to-
dos os locais que existir parceiros
do Pé de Meia.
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No início do mês de
março, o presidente, vice-
presidente e diretor soci-
al e cultural da ABERS-
SESC, subtenentes Flávio
Hamann, Cléber de Paulo
Irmão e Edison Linhares
Júnior, respectivamente,
estiveram na cidade de
Curitibanos, na Serra ca-
tarinense, onde ministra-
ram uma apresentação
aos subtenentes, sargen-
tos, cabos e soldados da
Polícia e do Corpo de
Bombeiros Militar daque-
le município.

A visita teve como ob-
jetivo apresentar a
ABERSSESC, explicar os
projetos do Quadro de
Oficiais Auxiliares (QOA) e
o plano de carreira dos
praças, além de mostrar
as conquistas da Associa-
ção nos últimos dois anos
e a luta da diretoria na

ABERSSESC intensifica visitas no interior do Estado
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C Assembleia Legislativa de
Santa Catarina (Alesc) e
em Brasília em relação
aos projetos que fazem
referência aos militares
que tramitam na Câmara
Federal.

“O encontro foi muito
positivo. Fomos muito
bem recepcionados pelos
praças da cidade. Mostra-
mos a eles nosso trabalho
e os benefícios de se tor-
narem sócios da entida-
de, tanto que muitos já se
mostraram interessados
em se associar e outros
que já se associaram”,
destacou o presidente,
subtenente Flávio Ha-
mann.

O encontro aconteceu
na Sociedade Esportiva e
Recreativa União - associ-
ação dos policiais milita-
res de Curitibanos.

Por: Rafaela Dornbusch
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Com o objetivo de apresentar a
missão e os trabalhos desenvolvidos
pela ABERSSESC, bem como suas se-
des social e campestre e, o comple-
xo esportivo a Diretoria Executiva, re-
presentada pelo presidente, vice-
presidente e diretores social e cultu-
ral e de patrimônio da entidade, sub-
tenentes Flávio Hamann, Cléber de
Paulo Irmão, Edison Linhares Júnior
e Adão Cândido, respectivamente,
estiveram reunidos com alunos do
Curso de Formação de Sargentos
(CFS) da Polícia e do Corpo de Bom-
beiros Militar.

Além de apresentar o trabalho
desenvolvido pela ABERSSESC, o pre-
sidente esclareceu que, visando o
empenho e a valorização dos sar-
gentos, a Associação instituiu uma
homenagem em todas as forma-
turas, ao primeiro colocado dos
Cursos de Formação de Sargentos
(CFS) e de Aperfeiçoamento de Sar-
gentos (CAS). Com a palavra, o sub-
tenente Linhares, falou da represen-
tatividade da ABERSSESC e na defesa
dos direitos dos subtenentes e sar-
gentos. Apresentou todas as conquis-
tas da categoria após uma luta da en-
tidade, como o Plano de Carreira e,
apresentou a eles o projeto do Qua-
dro de Oficiais Auxiliares (QOA), que
atualmente tramita na Assembleia
Legislativa de Santa Catarina (ALESC).

Após, as apresentações os alunos
puderam tirar suas dúvidas, tanto
sobre o QOA e Plano de Carreira,
quanto sobre a ABERSSESC.

Por: Rafaela Dornbusch

Diretoria Executiva da ABERSSESC apresenta sedes e o trabalho
desenvolvido para as turmas dos Cursos de Formação

de Sargentos da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar
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Nos dias 27 e 28 de abril, o
presidente e o diretor social
e cultural da ABERSSESC, sub-
tenentes Flávio Hamann e
Edison Linhares Júnior, res-
pectivamente, estiveram em
Fortaleza – Ceará, onde par-
ticiparam do XV Fórum Naci-
onal de Segurança Pública.

No primeiro dia de even-
to, os subtenentes assistiram
uma palestra com o tema:
“Índices de suicídios entre os
militares na área da seguran-
ça pública”, ministrada pelo
major do Corpo de Bombei-
ros Militar do Ceará, José Edir
Paixão de Souza, e pela dou-
tora em sociologia Deilyse
Assunção Miranda. Os pales-
trantes alertaram que os sui-
cídios entre servidores da
segurança pública são consi-
derados o maior entre todas
as profissões no Brasil. Den-
tre estes, sua grande maio-
ria são cometidos pelos
agentes públicos de baixa
renda ou baixa patente e,
ainda, que estão no serviço
operacional, no qual exige
um maior enfrentamento
com a criminalidade.

Presidente e diretor social e cultural da ABERSSESC
participam de fórum sobre segurança pública

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
E OS SEUS IMPACTOS

SOCIAIS TAMBÉM
FOI TEMA DE DEBATE

A reforma da previdência
e os seus impactos sociais foi
um assunto tratado no se-
gundo dia de palestras no
fórum sobre segurança pú-
blica.

O debate foi mediado
pelo deputado federal cabo
Flávio Alves Sabino (PR-CE).

Já no início de sua fala o
deputado federal afirmou
que a reforma, que está sen-
do discutida atualmente no
Congresso Nacional, não
atinge os militares. Isso só foi
possível depois que a banca-
da composta por militares de
todo o Brasil discutiu e apre-
sentou pontos que os dife-
rem de outros servidores
públicos e de outros traba-
lhadores brasileiros. Futura-
mente haverá um projeto de
lei complementar que trata-
rá a reforma da previdência
para os militares.

Entre os impactos sociais
que esta reforma trará para a
população ele alertou que na
verdade está sendo discuti-
da uma regra geral e igual
para um País totalmente de-
sigual com impactos sociais
jamais vistos. “Se todos sou-
bessem o que é esta refor-
ma da previdência, o Brasil
inteiro pararia e sairia às
ruas”, afirmou.

"Os militares foram reti-
rados desta atual reforma
depois de uma luta incansá-
vel da categoria. Todos nós,
brasileiros, devemos lutar
por nossos direitos", salien-
tou Hamann.

Entre as sugestões para
evitar esse índice alarmante
foi criar um laboratório de
observação, de estudo e in-
tervenção em casos de suicí-
dio entre profissionais, ór-
gãos de segurança pública,

universidades e órgãos de
saúde.

“Foi uma palestra muito
interessante. São dados alar-
mantes e nós, como repre-
sentantes de uma classe,
precisamos ficar atentos e

apresentar alternativas aos
órgãos de segurança pú-
blica para evitar os suicí-
dios e outras crises psico-
sociais que nossos militares
enfrentam diariamente”,
disse Hamann.
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