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A Feijoada da ABERSSESC, 
mais uma vez foi sucesso de 
público. Sócios e seus famil-
iares prestigiarAssociação. 
am e comemoraram o Dia dos 
Pais no Complexo Esportivo 
da Associação. Os presentes 
puderam curtir uma boa 
comida e uma boa música. 

Entre os dias 22 e 23 
de agosto, o presidente, 
o vice-presidente e o di-
retor de patrimônio da 
ABERSSESC, respectiva-
mente, subtenentes Flavio 
Hamann, Cléber de Paulo 
Irmão e Adão Cândido par-
ticiparam, do “XVIII Fórum 
Nacional das Entidades 
Representativas de Polici-
ais e Bombeiros Militares”. 
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Flavio Hamann
Presidente da ABERSSESC

Um encontro que sempre acreditei que 
poderia acontecer e tornou-se realidade nos 
últimos tempos. No final do ano passado, en-
contro entre todas as associações de praças 
saiu do papel e tornou-se realidade. Com a 
eleição do atual governador do Estado, en-
contros uniram as associações de oficiais e 
praças. Estas reuniões, consideradas inéditas 
entre as associações representativas dos mil-
itares do Estado – ABERSSESC, ACORS, ABVO, 
APRASC, ASSBMSC, ALVORADA, ACSPMBM-
SC E ELÓ� I MENDES  - e mais tarde, também, 
representantes da Associação dos Delegados 
de Polí�cia do Estado de Santa Catarina - ADE-
POL, do Sindicato dos Policiais Civis de Santa 
Catarina - SINPOL e do Sindicato dos Peritos 
do Estado de Santa Catarina – SINPOSC estão 
acontecendo desde o iní�cio deste ano. Com o 
objetivo de formar uma pauta única e apre-
sentá-la ao Governo do Estado, chegou-se ao 
consenso de que servidores da Segurança Pú-
blica são os servidores com maior tempo sem 
reposição inflacionária, chegando há mais de 
cinco anos. A reivindicação pela reposição 
inflacionária aos militares estaduais e aos 
servidores civis da Segurança Pública vem 
ganhando força a cada encontro e pedidos ao 
governador de Santa Catarina, Carlos Moisés 
da Silva, está cada vez mais incisiva.

As reuniões são consideradas um “marco 
histórico” pela forte coesão entre entidades 
que, historicamente, já trabalharam de for-
ma divergente, diluindo seu potencial de ne-
gociação. A palavra do momento é união com 
uma crescente sintonia estabelecida ao longo 
dos últimos meses. Já somos exemplos para 
outras unidades do Brasil. No Rio Grande do 
Sul, já aconteceram encontros deste tipo.

Ós encontros entre oficiais e praças que 
historicamente são divergentes, é consider-
ado uma “quebra de tabu” e mostra a matu-
ridade com que estamos tratando o assunto. 

Não podemos deixar que a Segurança Pública 
mais uma vez seja deixada em segundo plano. 
Somos as instituições que trabalham sete dias 
de semana, 24 horas por dia e merecemos re-
speito, além de nossa reposição inflacionaria. 
Nada do que estamos reivindicando está fora 
do que é nosso de direito. Esta união veio forta-
lecer um pedido único e exigimos ser atendidos.

Por isso, caros associados, pedimos a vocês 
apoio incondicional neste momento, além de 
força e coragem para lutar por nossos direitos. 
Estamos certos de que a caminhada é longa e 
árdua, mas que unidos chegaremos ao caminho 
da vitória.

@aberssesc

Arte: Vinícius Gandolfi
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Feijoada da ABERSSESC comemorou o Dia dos 
Pais e mais uma vez foi sucesso de público 

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

Fotos: Terezinha Bonfanti Fotografia

Rafaela Dornbusch

Dia dos Pais é tempo de celebrar os 
filhos, a famí�lia e os amigos. Pensando nisso, a 
ABERSSESC promove todos os anos, em agosto, 
a sua tradicional feijoada. A cada edição o núme-
ro de pessoas que participam aumenta. São as-
sociados, familiares e amigos que aproveitam 
para curtir uma boa comida e uma boa música. 

“Nesta data temos a oportunidade de festejar 
e parabenizar todos os papais presentes, bem 
como se divertir, compartilhar histórias, colocar 
o papo em dia e, claro, comer uma deliciosa fei-
joada”, disse o presidente da ABERSSESC, sub-
tenente Flavio Hamann.

A caipirinha era free e o som ficou por con-
ta do grupo Número Baixo, que fez o público 
dançar e cantar até meados da tarde.

Neste ano, abrilhantaram o evento o presi-
dente do Colegiado Superior da Segurança Pú-
blica e comandante-geral da Polí�cia Militar de 
Santa Catarina, coronel Carlos Alberto de Araú-
jo Gomes Júnior, comandante-geral e subco-
mandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
respectivamente, coronéis Charles Alexandre 
Vieira e Ricardo José Steil.

“Nossa feijoada foi um sucesso. Tenho muito 
orgulho de ser o idealizador desta festa e de ter 
a presença de todos os envolvidos. Quero agra-
decer a Diretoria Executiva, aos Conselhos De-
liberativo e Fiscal, bem como aos colaboradores 
da ABERSSESC por fazerem deste evento tão es-
pecial”, finalizou Hamann.

@aberssesc
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CTISP é pauta de reunião entre ABERSSESC e  
comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina
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Rafaela Dornbusch

O presidente e diretor social e cultural da 
ABERSSESC, respectivamente, subtenentes 
Flavio Hamann e Edison Linhares Júnior, 
acompanhados da assessora jurí�dica, ad-
vogada Maria Lúcia Ferreira, reuniram-se, 
com o presidente do Colegiado Superi-
or de Segurança Pública e comandante-
geral da Polí�cia Militar, coronel Carlos Alberto de 
Araújo Gomes Júnior. Também, participaram da 
reunião o subcomandante-geral, coronel Cláu-
dio Roberto Koglin e o coronel Luciano Pinho.

Em pauta, foi tratado sobre o Corpo Tem-
porário de Inativos da Segurança Pública – 
CTISP. Na oportunidade, Hamann entregou ao 
coronel Araújo Gomes, algumas propostas e 
sugestões à nova Legislação do CTISP.

Foto: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc

Propostas e sugestão à Nova Legislação do 
CTISP: 

1. Mudar o tempo de permanência no CTISP, 
que hoje está limitado em oito anos, para um 
limite de idade;

2. Ampliação das funções a serem emprega-
das, atualizando com o que na prática já acon-
tece hoje;

3. Correção da remuneração, passando para 
1/3 do subsí�dio da graduação que o Inativo re-
cebe;

5. Definir o tempo de trabalho, qual seja, es-
calas padrões ou horário de expediente conven-
cional, sem pagamento de banco de horas;

6. Aviso prévio de ambas as partes (mí�nimo 
de 30 dias);

7. Direito a desconto em férias (férias pro-

porcionais);
8. Opção para trabalho sem farda (nos casos 

em que o policial tem que fazer serviços exter-
nos);

9. Garantia de recebimento da indenização, 
nos casos de afastamento por conta de aciden-
te na função, até o limite do contrato, e não so-
mente 60 dias.

A ABERSSESC está preocupada com o reflexo 
na questão da previdência e no posto acima. 
Tendo sido garantido pelo Comando-Geral que 
nenhum policial ou bombeiro militar terá perda 
no seu salário.

Na oportunidade Hamann aproveitou para 
pedir ao comandante-geral o seu empenho na 
questão da reposição salarial.

Sócios inativos também são representados pela 
Diretoria Executiva e Conselhos Deliberativo e Fiscal

A Diretoria Executiva da ABERSSESC, bem 
como os Conselhos Deliberativo e Fiscal atendem 
e representam também dos nossos sócios ina-
tivos. Seja na prestação de contas, seja em eventos. 

Os sócios inativos também têm direito a to-
dos os benefí�cios que a ABERSSESC oferece, 
tal como participar do sorteio das cabanas 
(inscrições abertas) ou ter direito ao trabalho 

da Assessoria Jurí�dica. Qualquer dúvida o asso-
ciado pode procurar a secretaria da Associação 
de segunda à sexta-feira, das 13h30min às 19h. 

Rafaela Dornbusch
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Diretoria Executiva da ABERSSESC participou de Fórum 
Nacional de Entidades Representativas em Vitória (ES)

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch
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O presidente, o vice-presidente e o diretor 
de patrimônio da ABERSSESC, respectivamente, 
subtenentes Flavio Hamann, Cléber de Paulo 
Irmão e Adão Cândido participaram, nos dias 22 
e 23 de agosto, em Vitória - no Espí�rito Santo, 
do “XVIII Fórum Nacional das Entidades Repre-
sentativas de Policiais e Bombeiros Militares”. 

O evento reuniu especialistas em Segurança 
Pública, parlamentares federais e estaduais, 
governadores e vice-governadores que discuti-
ram melhorias e projetos aos militares estadu-
ais do Brasil. 

O primeiro compromisso do evento foi a As-
sembleia-Geral da ANERMB, no qual se discutiu 
o teor da “Carta de Vitória”, que foi encaminha-
da a autoridades civis e militares, bem como a 
nova reformulação estatutária. 

Durante o encontro, diversos assuntos rela-
cionados a Segurança Pública foram debatidos. 
A valorização dos policiais e bombeiros mil-

@aberssesc

itares no Brasil; bem com a história da Polí�cia 
Militar do Espí�rito Santo desde sua criação até 
os dias de hoje – com a presença do governador 
do Estado Roberto Casagrande, que foi enfático 
em dizer que durante o seu governo houve um 
grande reconhecimento da atividade de Segu-
rança Pública e ele trata o tema como prioridade 
em sua gestão - fizeram parte da programação. 

Também, foi discutido os principais projetos 
em trâmite no Congresso Nacional para os mili-
tares, palestrado pelo capitão da Polí�cia Militar 
de Goiás, Willian Lira Müller Silva. O presidente 
da ANERMB, sargento Leonel Lucas, em sua fala, 
salientou a importância dos militares na eleição 
do atual presidente da República e que este pre-
cisa dar uma atenção especial a quem o elegeu. 

Para o presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, os militares do Brasil são uma 
categoria diferenciada que não pode ser con-
siderada como cidadãos comuns. “Vivemos no 

combate constante na guerra urbana diária e 
em um risco de vida permanente. Precisamos 
avançar na qualidade de vida, investimento 
na Segurança Pública para maior conforto e 
melhor reconhecimento por parte das autori-
dades”, concluiu Hamann. 

O presidente da ABERSSESC avaliou o evento 
como bastante enriquecedor e pertinente aos 
dias atuais. “Todas as palestras foram muito 
satisfatórias. Todo o debate e todo o discurso 
que se seguiu nos ajudou bastante a esclare-
cer pontos necessários de lutas e conquistas 
em nossos Estados. As palestras sobre polí�ti-
ca foram bastante contundentes em afirmar a 
importância de se ter militares eleitos. Para a 
categoria ter representantes, principalmente, 
no Congresso Nacional é imprescindí�vel. So-
mente quem é militar sabe as reais necessi-
dades de nós militares”, concluiu Hamann.



Ano III - Edição 10 - 2019 06 REINVINDICAÇÃO

Reposição inflacionária é o tema de encontro 
entre entidades da Segurança Pública de Santa Catarina

Rafaela Dornbusch

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

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, participou de um encontro 
com representantes das associações de mili-
tares do Estado – ABERSSESC, ACORS, ABVO, 
Aprasc, Adepol-SC, Assbmsc, Alvorada, Asposc 
- e, também, representantes da Associação dos 
Delegados de Polí�cia do Estado de Santa Cata-
rina - ADEPOL, do Sindicato dos Policiais Civis 
de Santa Catarina - SINPOL e do Sindicato dos 
Peritos do Estado de Santa Catarina - SINPOSC. 

Em pauta, a reivindicação pela reposição 
inflacionária aos militares estaduais e aos ser-
vidores civis da Segurança Pública. O encontro 
é considerado inédito, já que reuniu represent-
antes dos policiais militares, civis e de peritos. 

@aberssesc

Fotos: Divulgação/ACORS

Salão Nobre do Quartel do Comando-Geral da PMSC 
é reinaugurado e está mais moderno e dinâmico 

O Salão Nobre do Quartel do Comando-
Geral da Polí�cia Militar de Santa Catarina pas-
sou por uma revitalização. O local que faz parte 
da identidade da Corporação e sempre acom-
panhou a história do QCG foi modernizado, sem 
abrir mão da fidelidade aos elementos que ex-
pressam a identidade da PMSC. O presidente da 
ABERSSESC, subtenente Flavio Hamann, 
participou da solenidade de reinauguração. 
“O Salão Nobre é um local que guarda muitas 
histórias e merecia essa revitalização”, afirmou.

A obra foi custeada pelo Beiramar Shopping.
Na mesma cerimônia foram entregues as 

Medalhas por Tempo de Serviço de 30 e 20 anos. 
A Medalha de Mérito por Tempo de Serviço é 
concedida ao policial militar a cada decênio de 
bons serviços prestados à Corporação. 

A ABERSSESC parabeniza os policiais mili-
tares agraciados com a Medalha por Tempo de 
Serviço e deseja sucesso e novas conquistas. 

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC homenageia primeiro colocado no CFC do CBM 
e solenidade de promoção de oficiais e praças da PM e CBM

O presidente e o diretor social e cultural da 
ABERSSESC, subtenentes Flavio Hamann e Edi-
son Linhares Júnior, respectivamente, prestig-
iaram, em agosto, a solenidade de promoção 
de oficiais e praças da Polí�cia e do Corpo de 
Bombeiros Militar e formatura do Curso de For-
mação de Cabos do Corpo de Bombeiros Militar 
– Turma II.

Estavam presentes o governador do Estado, 
Carlos Moisés da Silva, o presidente do Cole-
giado Superior de Segurança Pública e coman-
dante-geral da PMSC, coronel Carlos Alberto 
de Araújo Gomes Júnior e o comandante-ger-
al do CBM, coronel Charles Alexandre Vieira; 
autoridades, policiais e bombeiros militares, 
familiares e amigos dos promovidos, formandos 
e homenageados.

A presente solenidade homenageia a Data Rafaela Dornbusch

Magna do Estado de Santa Catarina, alusiva a 
criação da então Capitania de Santa Catarina, 
em 11 de agosto de 1738.

A ABERSSESC homenageou o primeiro colo-
cado do CFC, cabo Jailson Casagrande Benedet, 
que obteve média 9,97.

“Parabéns a todos os novos cabos do CBM. 
Que seja apenas o iní�cio de uma caminhada ex-
emplar dentro da Corporação”, parabenizou Ha-
mann.

Em todo o Estado foram promovidos 80 ofi-
ciais e 173 praças da PMSC e três oficiais e 45 
praças do CBM.

A ABERSSESC deseja a todos os promovidos 
e formandos muito sucesso e se coloca à dis-
posição de todos para tratar de assuntos de in-
teresse dos militares.  

@aberssesc
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Primeiro colocado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar de Santa Catarina é homenageado pela ABERSSESC
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Rafaela Dornbusch

Como tradição, a ABERSSESC homenageia os 
primeiros colocados dos Cursos de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças da Polí�cia e do Cor-
po de Bombeiros Militar. 

No último dia 9, a ABERSSESC, homenageou o 
primeiro colocado do Curso de Aperfeiçoamen-
to de Sargentos da Polí�cia Militar, 2º sargento 
Diego Rudi Motta, que teve nota geral 10. “Para 
nós é sempre uma honra homenagear aqueles 
que se dedicam a fazer e dar o seu melhor du-
rante os cursos. Aproveito e parabenizo a todos 
os sargentos que ora se formam que com dedi-
cação e abdicação chegaram a esta formatura”, 
disse Hamann. 

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, fez parte da mesa de honra du-
rante a solenidade. 

A turma 3º sargento José Luiz Rosa de Limas, 
iniciou o curso no dia 10 de julho de 2019 com 
carga total de 235 horas/aula, distribuí�das em 
14 semanas e aperfeiçoou 100 policiais mili-
tares. 

Estavam presentes na solenidade o subco-
mandante-geral, a diretora geral da Faculdade 
da Polí�cia Militar, coronéis Cláudio Roberto 
Koglin e Claudete Lehmkuhl, respectivamente; 
o diretor social e cultural da ABERSSESC, sub-
tenente Edison Linhares Júnior; autoridades, fa-
miliares e policiais militares.

“Nesta formatura tive a oportunidade e reen-
contrar grandes parceiros e amigos que a Polí�cia 
Militar me trouxe. Foi muito revê-los e parabe-
nizá-los por esta formatura”, finalizou Hamann.
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Primeiro colocado do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos da Polícia Militar de Santa Catarina é homenageado pela ABERSSESC
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Foto: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

A Diretoria Executiva da ABERSSESC, 
representada pelo presidente, vice-presiden-
te e diretor social e cultural, respectivamente, 
subtenentes Flavio Hamann, Cléber de Paulo 
Irmão e Edison Linhares Júnior, conversaram 
e apresentaram o trabalho desenvolvido pela 
Associação, bem como suas dependências aos 
alunos do Curso de Formação de Cabos do Cor-
po de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

Hamann fez um breve histórico da fundação 
da ABERSSESC, apresentou as sedes Social e 

Campestre, da representatividade perante o 
Estado e Paí�s e das lutas e conquistas desde que 
a atual Diretoria assumiu em 2015. 

O vice-presidente e, também diretor de es-
portes, subtenente Cléber apresentou o Com-
plexo Esportivo e falou das atividades esporti-
vas.

Por fim, Linhares deu detalhes das festas e 
eventos realizados pela Associação durante o 
ano e falou um pouco sobre o trabalho da Asses-
soria Jurí�dica. 

“Encontros com essas turmas são sempre 
muito proveitosos. Tiramos dúvidas, apresenta-
mos nosso trabalho e adquirimos novos sócios”, 
afirmou Hamann.

Alunos do Curso de Formação de Cabos do CBM 
conhecem o trabalho desenvolvido pela ABERSSESC

Em homenagem ao Dia do Patrulheiro, o 
Comando de Policiamento Rodoviário (PMRv) 
homenageou policiais militares com a entre-
ga de Brasões de Mérito Pessoal, Medalhas de 
Mérito por Tempo de Serviço e Medalhas do 
Mérito Rodoviário. O presidente da ABERSSESC, 
subtenente Flavio Hamann, participou das 
homenagens. 

Estavam presentes na cerimônia o presiden-
te do Colegiado Superior de Segurança Pública e 
Perí�cia Óficial do Estado de Santa Catarina e co-
mandante-geral da Polí�cia Militar, coronel Car-
los Alberto de Araújo Gomes Júnior; o deputado 
estadual coronel Onir Mocellin; o secretário es-
tadual de infraestrutura coronel Carlos Hassler; 
o comandante do Comando de Policiamento Ro-
doviário, tenente-coronel José Evaldo Hoffmann 
Júnior; autoridades, policiais militares; famili-
ares dos agraciados, além de alunos da Escola 
Estadual Básica Edith Gama Ramos que fazem 
parte do Programa Estudante Cidadão. 

Durante a solenidade aconteceu o lança-

Presidente da ABERSSESC participou da cerimônia em 
homenagem ao Dia do Patrulheiro na PM Rodoviária

mento do mascote da Polí�cia Militar Rodoviária 
de Santa Catarina. O cão patrulheiro Mike foi 
desenhado pelo 2º sargento Jonatas Edson 
dos Passos e será uma forma de humanizar a 
relação entre policiais militares rodoviários e 
os cidadãos. A música tema foi composta pelo 
soldado Dyjonathan Dyowany Pacheco.  

Foram entregues, ainda, as homenagens aos 
policiais militares com mais de 30, 20 e 10 anos 
de serviço, entrega dos Brasões de Mérito Pes-
soal, 3ª, 2ª e 1ª categorias e entrega das Medal-
has do Mérito Rodoviário – concedida ao policial 
militar que tenha prestado relevantes serviços à 
causa de trânsito e a Polí�cia Militar Rodoviária 
catarinense.

“Fiz questão de participar desta cerimônia 
por estar convicto da importância dos polici-
ais militares rodoviários em nossas rodovias. 
Seja no auxí�lio ao trânsito, na prevenção ou na 
colisão. A ABERSSESC está sempre aberta para 
traçar metas e apoiar a PMRv”, afirmou Hamann.  

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch
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Eventos, festas e excursões fazem parte do 
calendário da Diretoria Social e Cultural da ABERSSESC
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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. 

Em novembro/dezembro haverá uma ex-
cursão para as cidades de Gramado e Canela. 
Não há mais vaga para este passeio. Além dessa 
viagem, para o ano de 2020 outras excursões já 
estão definidas e as vendas já iniciaram.  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 
e 2020:

- 1º a 31 de outubro de 2019 – inscrições 
para as cabanas do camping;

- 08 de novembro de 2019 - sorteio para a 
temporada de verão no camping;

- 29 de novembro à 1º de dezembro de 2019 
– excursão Gramado/Canela (RS) - esgotado;

- 08 de dezembro de 2019 – festa de Natal 
das crianças; 

- 31 de dezembro de 2019 - Réveillon 2020;
- 22 a 24 de março de 2020 - excursão Itape-

ma Beach - Itapema (SC);
- 1º a 03 de julho de 2020 - excursão Fazzen-

da Park Hotel - Gaspar (SC);
- 1º a 04 de outubro de 2020 - excursão Foz 

do Iguaçu (PR);
- 08 a 12 de novembro de 2020 - Costa do 

Sauí�pe (BA).
Rafaela Dornbusch

@aberssesc

Excusões ABERSSESC e Star 
Turismo 2020

- Itapema Beach - Itapema (SC)
22 a 24 de março de 2020 
R$ 175,00 + 6x R$ 120,00
duas diárias por pessoa em aparta-

mento duplo com transporte incluso e 
pensão completa;

- Fazzenda Park Hotel - Gaspar (SC)
1º a 03 de julho de 2020 
10 x R$ 89,50
duas diárias por pessoa em aparta-

mento duplo com transporte incluso e 
pensão completa;

- Costa do Suí�pe Resorts Aviva (BA)
08 a 12 de novembro de 2020 
R$ 329,00 + 9x R$ 340,00
quatro diárias por pessoa em apar-

tamento duplo com transporte incluso 
(áreo e transfer aeroporto/hotel), siste-
ma all inclusive, seguro viagem e guia de 
turismo.

Informações na secretaria da 
ABERSSESC de segunda à sexta-feira, das 
13h30min às 19h pelo telefone (48) 3244-
1500 e whatsapp (48) 9.9149-6933.

Artes: Vinícius Gandolfi

Arte: Alexandre/ABERSSERSC

Reveillon 2020 

As vendas dos convites para o 
Reveillon 2020 da ABERSSESC 
iniciam dia 04 de novembro. As me-
sas (4 lugares) serão no valor de R$ 
280,00 para sócios e R$ 400,00 para 
não-sócios. Cada mesa dá direito a 
jantar completo, baile e uma espu-
mante.
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Diretoria Executiva da ABERSSESC reúne-se com o 
subcomandante-geral e chefe do Estado-Maior da PMSC 

Rafaela Dornbusch
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Visando discutir, apresentar propostas e ana-
lisar a carreira dos praças, a Diretoria Executiva 
da ABERSSESC, representada pelo presiden-
te, vice-presidente e diretor social e cultural, 
respectivamente, subtenentes Flavio Hamann, 
Cléber de Paulo Irmão e Edison Linhares Júnior 
reuniram-se com o subcomandante-geral e 
chefe do Estado Maior da Polí�cia Militar de San-
ta Catarina, respectivamente, coronéis Cláudio 
Roberto Koglin e Carlos Alberto Fritz Bueno.

O subcomandante-geral explicou que o 
Plano de Carreira é uma prioridade do coman-
dante-geral, coronel Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior, e que o documento já está sen-
do analisado para que seja logo implantado. O 
comandante-geral irá convocar as associações 
de praças para que o plano de carreira seja dis-
cutido. Mesma posição teve o coronel Alberto, 
“se o projeto for de interesse da Corporação, 
tenho certeza que será implantado”, afirmou. 
Linhares, por ter participado de todo o estudo 
inicial, contextualizou e afirmou que o projeto 
não tem impacto financeiro.

“As reuniões foram extremamente positivas. 
Os coronéis nos receberam com muita gentileza 
e tivemos a oportunidade de entender como 
eles pensam e os projetos que querem dar an-
damento dentro da PM”, disse Hamann.

Fotos: Rafaela Dornbusch

@aberssesc
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Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina 
completou 93 anos de fundação com diversos eventos 

Rafaela Dornbusch
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O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cata-
rina completou, no dia 26 de setembro, 93 anos 
de fundação. Diversos eventos marcaram a data. 
O presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio 
Hamann, prestigiou, no dia 24 de setembro, a 
solenidade em homenagem aos 29 bombeiros 
militares e comunitários, além do cão Barney 
tombados em serviço. A cerimônia aconteceu 
no Centro de Ensino Bombeiro Militar, na Trin-
dade.

Um cortejo de cadetes bombeiros militares 
carregou uma coroa de flores que foi colocado 
no monumento em homenagem aos tombados, 
bem como a placa com os nomes do sargento 
Barbosa e do cão Barney, falecidos este ano du-
rante as ocorrências em que atuavam. 

O comandante-geral do CBMSC, coronel 
Charles Alexandre Vieira, em seu discurso, 
relembrou duas ocorrências em que trabalhou: 
uma ao lado do sargento Barbosa, no qual 
enalteceu seu trabalho, e ao lado do cão Barney, 
que atuou incansável na busca e salvamento de 
quem dele precisava. 

“Esta solenidade é um momento de lembrar 
com carinho daquelas que no cumprimento de 
sua missão deram a vida para proteger e salvar 
quem necessitava de ajuda. Agradeço aos 29 
bombeiros militares e comunitários, bem como 
ao cão Barney pelo legado que deixaram”, afir-
mou Hamann.

No dia 25, o Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina recebeu uma Moção Honrosa dos 
deputados estaduais da Assembleia Legislativa 
- Alesc. O presidente e o diretor de patrimônio 
da ABERSSESC, respectivamente, subtenentes 

Flavio Hamann e Adão Cândido prestigiaram o 
momento da honraria e homenagem. 

“Parabéns ao CBM pelos seus 93 anos. Tive a 
honra de ser bombeiro militar e vestir a cami-
sa desta Corporação que tanto amo e respeito”, 
disse Adão.

Para Hamann, a Corporação presta um 
serviço de excelência e qualidade à população 
catarinense. “O que ouvimos é sempre elogi-
os por onde andamos. Os bombeiros militares 
e comunitários são exemplos de profissionais 
dedicados e empenhados no cumprimento do 
seu dever”, concluiu.

Lançamentos do vídeo institucional, do 
aplicativo SOS Surdo e do livro “Emanci-
pação – Imperativo Técnico” são destaques 
no dia 26 de setembro – aniversário do CBM

O presidente da ABERSSESC, subtenente Fla-
vio Hamann, prestigiou, no dia 26 de setembro – 
dia da fundação do Corpo de Bombeiros Militar 
- do lançamento do ví�deo institucional, aplicati-
vo SOS Surdo e o livro “Emancipação – Impera-
tivo Técnico”, escrito pelo comandante-geral de 
Honra, coronel Milton Antônio Lazzaris.

Ó ví�deo institucional conta a história do CBM 
e retrata todas as atividades desenvolvidas pe-
los bombeiros militares e comunitários, bem 
como dos cães de busca e salvamento. 

Já o aplicativo SOS Surdo é um aplicativo 
inédito para que os surdos possam acionar o so-
corro do Corpo de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina.

Apresentado pelo chefe do Estado-Maior 

Geral, coronel BM Charles Fabiano Acordi, o SOS 
Surdo foi desenvolvido por bombeiros militares 
catarinenses, da Divisão de Tecnologia da Infor-
mação, com suporte da comunidade surda, que 
trabalhou junto com a equipe, garantindo que, 
além de prático, o app também seja funcional 
para quem precisa. 

Seguindo a diretriz do CBMSC, o aplicativo 
foi desenvolvido em software livre, com código 
aberto, permitindo que outras corporações pos-
sam utilizar o material desenvolvido em Santa 
Catarina para auxiliar a população, assim como 
já são os outros aplicativos.

O CBMSC é a primeira corporação brasilei-
ra a ter uma ferramenta para atendimento dos 
surdos. Os bombeiros militares e comunitári-
os também estão passando por treinamentos 
da Lí�ngua Brasileira de Sinais (Libras) para a 
realização dos atendimentos.

Como último ato, aconteceu o lançamento do 
livro intitulado “Emancipação – Imperativo Téc-
nico”, escrito pelo comandante-geral de Honra, 
coronel BM RR Milton Antonio Lazzaris, um dos 
grandes nomes da Corporação, por ter grande 
participação na história da emancipação, em 
2003.

“Hoje o CBM completa 93 anos de implan-
tação, prestando um serviço de excelência e 
qualidade a toda a população catarinense. E�  uma 
honra para mim, fazer parte de tantos momen-
tos importantes e conjuntos junto a esta Corpo-
ração. Parabéns a todos os bombeiros militares 
e comunitários por todo o serviço prestado”, 
afirmou Hamann.

Foto: Divulgação/ABERSSESC

@aberssesc

Fotos: Rafaela Dornbusch



Ano III- Edição 10 - 2019 14 REPRESENTATIVIDADE

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

Presidente da ABERSSESC prestigiou passagem de 
comando do 1º Batalhão de Bombeiro Militar na Capital

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, prestigiou a solenidade de pas-
sagem de comando do 1º Batalhão de Bombei-
ros Militar em Florianópolis. Assumiu o cargo o 
tenente-coronel Diogo Bahia Losso, no lugar do 
coronel Sandro Martins. 

“Desejo ao coronel Martins muito sucesso 
nas novas missões que assumirá na Corporação. 
Agradeço a parceria desde que assumiu o Co-
mando do 1º BBM. Ao tenente-coronel Losso, 
gostaria de dizer que a ABERSSESC está sem-
pre de portas abertas para discutir problemas 
e buscar soluções. Desejo um ótimo comando 
frente ao 1º BBM”, afirmou Hamann. 

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

Rafaela Dornbusch

@aberssesc

Fotos: Rafaela Dornbusch

Presidente da ABERSSESC, subtenente Flavio 
Hamann, prestigiou solenidade de 18 anos da APRASC

O presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flavio Hamann, prestigiou a solenidade que 
comemorou os 18 anos da Associação de Praças 
de Santa Catarina - APRASC. A data de fundação 
da Associação é dia 25 de agosto. 

Hamann representou as oito associações 
que representam os militares estaduais. “E�  uma 
honra e um desafio representar as associações 
de praças e oficiais. Mas, gostaria de dizer que 
há alguns anos tenho tentado o diálogo e a un-
ião entre todas as associações. Este ano con-
seguimos e muitas conquistas estão por vir”, 
disse, em seu discurso.

A ABERSSESC parabeniza a APRASC por seus 
18 anos de existência. “Parabéns a APRASC. Eu 
desejo que nossa parceria se perpetue e que 
possamos juntos buscar o melhor para nossos 
praças”, finalizou Hamann.

Rafaela Dornbusch

Fotos: Rafaela Dornbusch
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Vice-presidente da ABERSSESC prestigia solenidade 
de entrega de Estrelas de Mérito Intelectual do CMFNP

O vice-presidente da ABERSSESC, sub-
tenente Cléber de Paulo Irmão, prestigiou a 
solenidade de entrega de Estrelas de Méri-
to Intelectual Categoria Prata 2º trimestre e 
cerimônia dos Legionarios de Honra do Colégio 
Militar Feliciano Nunes Pires.  

O evento acontece todos os semestres e tem 
o objetivo de parabenizar aqueles alunos que se 
destacaram durante os trimestres. 

A aluna Amanda Luí�za Irmão, filha do 

@aberssesc

Rafaela Dornbusch

Fotos: Divulgação/ABERSSESC

vice-presidente, foi condecorada com a Medal-
ha de Prata do trimestre alcançando média 
geral superior a 8,50.

“Essa condecoração é um grande incenti-
vo aos alunos. Faz com que se dediquem mais 
aos estudos e mostre a cada um que estudar é o 
melhor caminho para seguir numa profissão fu-
tura. Tenho um orgulho imenso de dizer que fiz 
parte da segunda turma deste colégio em 1985”, 
afirmou Cléber.

Belmonte Corretora de Seguros faz doação 
de cadeiras para a Sede Social da ABERSSESC

A ABERSSESC recebeu neste último seme-
stre a doação de uma mesa e quatro cadei-
ras de escritório do senhor Carlos Belmonte, 
responsável pela empresa Belmonte Corretora 
de Seguros. As cadeiras serão usadas pelos dire-
tores e funcionários na Sede Administrativa da 
ABERSSESC.

“Essa parceria é imprescindí�vel. A 
ABERSSESC já teria que fazer a compra de no-

Rafaela Dornbusch

vas cadeiras e esta doação veio em uma 
hora muito oportuna”, afirmou o diretor de 
patrimônio, subtenente Adão Cândido. 

Para Belmonte é uma grande satisfação 
poder fazer essa doação. “A Associação é 
nossa parceira e é uma honra fazer essa 
doação”, disse. 

Foto: Divulgação/ABERSSESC
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Presidentes das entidades de militares estaduais 
participaram de reunião com secretário de Administração

Os presidentes das entidades de militares es-
taduais de Santa Catarina foram recebidos pelo 
secretário de Estado da Administração, Jorge 
Eduardo Tasca, para tratar da reposição infla-
cionária da classe da Segurança Pública.

Reconhecendo ser esta a classe com maior 
defasagem salarial, já que a última negociação 
remonta ao ano de 2013, o secretário adiantou 
que o Governo já vem analisando a melhor for-
ma para aplicar a reposição, mas que a propos-
ta só será apresentada após tramitar a Reforma 
da Previdência, que acontece no Congresso Na-
cional, já que há necessidade de se avaliar o im-
pacto na previdência dos servidores civis e no 
Sistema de proteção social dos militares.

Ainda que não tenha apresentado alguma 
definição, o secretário de Administração infor-
mou que será mantida a simetria entre as re-
munerações das classes da Segurança Pública, e 
que sua equipe já vem analisando como a tabela 
do subsí�dio pode ser corrigida, incluindo o fim 
da IRESA, a reposição inflacionária, a adequação 
das correções de contribuição previdenciária 
para os civis e de contribuição para pensão dos 

Rafaela Dornbusch

militares estaduais.
“Foi uma reunião bastante produtiva, ainda 

sem muitas definições. Mas, vamos nos manter 

atentos nas negociações e continuar lutando pe-
los nossos direitos”, afirmou o subtenente Fla-
vio Hamann, presidente da ABERSSESC.

Foto: Divulgação/ABERSSESC

ABERSSESC é reconhecida pela ALESC como uma 
entidade de utilidade pública sem fins lucrativos


