
ABERSSESC é homenageada pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, em solenidade na Alesc 

Em comemoração aos 90 anos 
do Corpo de Bombeiros Militar 
de Santa Catarina, diversas autori-
dades e instituições foram home-
nageadas, entre elas a Associação 
Beneficente e Representativa de 
Subtenentes e Sargentos do Estado 
de Santa Catarina - ABERSSESC, 
em Sessão Solene no Plenário da 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Santa Catarina (ALESC). 

A placa, que simboliza a par-
ceria entre as duas instituições foi 
entregue pelo comandante-geral 
do CBMSC, coronel Onir Mo-
cellin, ao presidente da ABERS-
SESC, subtenente Flávio Hamann. 
“É uma satisfação e uma honra 
para nós, da Associação, sermos 
homenageados neste dia em que 
comemoramos os 90 anos de uma 
instituição tão importante como o 

Corpo de Bombeiros Militar”, afir-
mou Hamann.

O vice-presidente e o diretor 
cultural e social da ABERSSESC, 
subtenentes Cléber de Paulo Irmão 
e Edison Linhares Júnior, também 
prestigiaram o evento, que contou, 
ainda, com a presença de diversas 
autoridades, entre elas o secretário 
de Segurança Pública, César Au-
gusto Grubba, e o comandante-ge-
ral da PMSC, coronel Paulo Hen-
rique Hemm, além da participação 
de bombeiros e policiais militares. 

“Estamos lutando para ser uma 
referência no Brasil. Hoje, os in-
cêndios são menos de 5% das 
ocorrências que atendemos. Nosso 
trabalho está na prevenção dos aci-
dentes nas praias, encostas, aciden-
tes de trânsito e incêndios. Todas 
as autoridades e instituições home-

nageadas são muito importantes 
para nós e atuam junto no trabalho 
de prevenção”, afirmou Mocellin. 

Presidente da ABERSSESC, subtenente 
Flávio Hamann, recebe a homenagem das 
mãos do comandante-geral do Corpo de 
Bombeiros Militar, coronel Onir Mocellin
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Presidente da ABERSSESC esteve em Brasília acompanhando a votação da PLP 257/16 
e convoca reunião de diretores da Região Sul para discutir projetos em andamento 

O presidente da ABERSSESC, 
subtenente Flávio Hamann, es-
teve presente em Brasília para 
acompanhar o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 257/2016.

Este PLP, assim como o 
148/2015 e a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 241/2016 
foram temas de discussão no en-
contro convocado pelo presidente 
da ABERSSESC e diretor nacional 
da ANERMB - Região Sul, subte-
nente Flávio Hamann, para tra-
tar de assuntos da nossa região. 
Estavam presentes o presidente 

da ANERMB e da Associação Be-
neficente Antônio Mendes Filho 
- ABAMF, sargento Leonel Lucas 
(RS); o diretor jurídico e o dire-
tor de assuntos políticos da Asso-
ciação de Defesa dos Direitos dos 
Policiais Militares Ativos, Inativos 
e Pensionistas - AMAI, Marinson 
Luiz Albuquerque (PR) e Davi Ro-
drigues d’Almeida (PR), respecti-
vamente. Participaram também da 
reunião o presidente da Associação 
Beneficente e Representativa dos 
Subtenentes e Sargentos Inativos 
da Polícia Militar de Santa Catari-

na (ALVORADA), subtenente RR 
Sebastião Córdova e o presidente 
da Associação de Cabos e Solda-
dos do Estado de Santa Catarina 
(ACS - SC), cabo Moacir da Silva. 

“A ABERSSESC esclarece que 
está empenhada em garantir nossos 
direitos”, afirmou o presidente da en-
tidade, subtenente Flávio Hamann. 

Foto: Rafaela Dornbusch
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ABERSSESC luta para que Quadro de Oficiais 
Auxiliares seja implantado em Santa Catarina 

Representatividade

A luta pela implementação 
do Quadro de Oficiais Auxiliares 
(QOA) sempre foi uma das prin-
cipais bandeiras da Associação 
Beneficente e Representativa dos 
Subtenentes e Sargentos do Es-
tado de Santa Catarina - ABERS-
SESC. A atual gestão, desde que 
assumiu a diretoria da Associa-
ção em abril de 2015, luta incan-
savelmente para pôr a Lei Com-
plementar n.º 82, de 18 de março 
de 1993 em prática. Para tanto, 
realizou um estudo, no qual mos-
tra as vantagens para o Estado 
em manter na ativa mão de obra 
qualificada e bons profissionais. 

O presidente da ABERSSESC, 
subtenente Flávio Hamann, já 
entregou um parecer jurídico e 
uma exposição de motivos ao de-
putado estadual Milton Hobus; 
ao secretário de Segurança Públi-
ca, César Augusto Grubba; e aos 
comandantes-gerais da Polícia e 
Corpo de Bombeiros Militar, co-
ronéis Paulo Henrique Hemm e 
Onir Mocellin, respectivamente. 

O comando do Corpo de Bom-
beiro, por sua vez, deixou claro 
seu apoio ao projeto, reafirmando 
isto ao formar uma comissão no 
Bombeiro, no qual aprovou que 
a Lei seja colocada em prática. A 
PMSC, também já formou uma 
comissão, que tem como presi-
dente o major Carlsbad Von Kl-

noblauch, e como um dos 
membros o subtenente Edi-
son Linhares Júnior - que 
representa a ABERSSESC.
  No parecer jurídico e na 
exposição de motivos, en-
tregue as autoridades su-
pracitadas, afirma-se que 
o único Estado da Federa-
ção que não cumpre a le-
gislação é Santa Catarina. 
“Este parecer mostra que 
todos os outros Estados 
possuem o QOA e os re-
sultados são extremamen-
te positivos. Além disso, o 
QOA traz uma economia 
para o Estado e garante a 
permanência do efetivo por 
mais tempo na corporação, 
já que o projeto visa uma 
progressão na carreira do 
militar”, afirmou Hamann.
  O Quadro de Oficiais Au-
xiliares - QOA - é um an-
seio de todos os praças, 
pois visa possibilidade de 
permanência de policiais e 
bombeiros militares na ati-
va, além do aproveitamento 
de profissionais experien-
tes em atividades admi-
nistrativas. Isso resultará 
em benefício, não somen-
te as duas Corporações ou 
ao Estado, mas para toda 
a sociedade catarinense.

Comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina

Reunião no Corpo de Bombeiros Militar catarinense

Reunião com o secretário de Segurança Pública

Reunião com o deputado estadual Milton Hobus

Fotos: Rafaela Dornbusch
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O diretor social e cultural da 
ABERSSESC, subtenente Edison 
Linhares Júnior, participou do II 
Encontro Latino Americano de 
Trabalhadores Públicos da Segu-

Diretor social e cultural da ABERSSESC 
participou de encontro sobre Segurança Cidadã

Representatividade

rança Cidadã, que aconteceu em se-
tembro no Estado de Minas Gerais.

O evento contou com a presença 
de representantes da Argentina, do 
Peru, Uruguai e Chile, além de re-

presentantes da Associação Nacio-
nal das Entidades Representativas 
dos Policiais, Bombeiros Militares e 
Pensionistas do Brasil – ANERBM 
e de diversas associações de poli-
ciais e bombeiros militares do país. 
Nos dois dias de evento foram dis-
cutidos temas como assédio moral, 
dificuldades do policiamento de 
fronteira e, principalmente, sobre 
os direitos humanos dos policiais 
e bombeiros militares. Durante os 
debates, cada representante expôs 
sobre a política de segurança pú-
blica em seus respectivos países.

“Encontros como este servem 
para mostrar os problemas que en-
frentamos no dia-a-dia. Juntos e 
unidos, os países da América Lati-
na, podem, quem sabe, mudar um 
pouco as medidas de segurança 
pública e conter a criminalidade”, 
destacou o subtenente Linhares. 

Foto: Divulgação/ABERSSESC

Autoridades de diversos países da América do Sul participaram do evento em Belo Horizonte

ABERSSESC mantém parceria com escritório de advocacia desde 2015
Desde 2015 a Associação Be-

neficente e Representativa dos 
Subtenentes e Sargentos do Esta-
do de Santa Catarina - ABERS-
SESC mantém uma parceria com 
o escritório MACCARI DUAR-
TE ADVOGADOS, oferecendo 
o serviço de profissionais espe-
cialistas nas áreas do direito ad-
ministrativo, militar, civil, famí-
lia, previdenciário e do trabalho. 

Muitos associados de todo o 
Estado já usufruíram dos ser-
viços jurídicos do escritório. 

Só para citar como exemplo, re-

centemente o escritório ingressou 
com ação judicial buscando a repa-
ração de danos materiais e morais 
para esposa de um associado, tendo 
em vista que o plano de saúde ofere-
cido pelo Estado de Santa Catarina, 
o SCSaúde, negou, indevidamente, 
a realização de exames e cirurgias 
para tratamento de sua patologia. 

Na esfera do direito militar, 
com o lançamento do último edi-
tal para o Curso de Aperfeiçoa-
mento de Sargentos (CAS), outro 
associado buscou auxílio jurídi-
co tendo em vista a injusta e ile-

gal desclassificação no certame. 
Através de mandado de segu-

rança com pedido de provimento 
liminar, o qual foi julgado pro-
cedente, o escritório garantiu a 
participação do 2º Sargento José 
Carlos Costa no referido curso, 
que já se encontra em fase final. 

É uma honra para o escitório 
MACCARI DUARTE defender 
os seus direitos. Caso tenha algu-
ma dúvida ou necessite de uma 
orientação jurídica, você pode-
rá entrar em contato pelo e-mail: 
aberssesc@maccariduarte.com.br.
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Agenda

ABERSSESC entrega prêmio ao 
primeiro colocado no Curso de 
Formação de Sargentos - a Po-
lícia Militar de Santa Catarina 
formou 209 policiais militares 
no Curso de Formação de Sar-
gentos, em meados de julho.  

Como tradição, o presidente 
da ABERSSESC, subtenente Flá-
vio Hamman, juntamente com o 
comandante-geral da corporação, 
coronel Paulo Henrique Hemm, 
e o secretário da Segurança Pú-
blica, César Grubba entregaram o 
certificado de conclusão, a meda-
lha de mérito e a homenagem da 
ABERSSESC ao primeiro coloca-
do Fábio Domingos Bassani, que 
teve média de 9.93. Em seguida, 
todos receberam seus distintivos.

Presidente da ABERSSESC nos 
atos de promoção de oficiais e pra-
ças da Polícia e Corpo de Bombei-
ros Militar - em agosto, foram pro-
movidos 396 praças e 42 oficiais 
da PMSC e três oficiais e 110 pra-
ças do CBMSC em todo o Estado.

ABERSSESC presente na solenida-
de de assunção do diretor da DIE/
PMSC – no início de setembro o 
presidente da ABERSESC, subte-
nente Flávio Hamann, acompa-
nhou a solenidade de assunção 
do coronel José Luiz Gonçalves 
da Silveira como diretor da Dire-
ção de Instrução e Ensino (DIE).
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ABERSSESC prestigia solenida-
de de passagem de chefia do Es-
tado-Maior-Geral da PMSC - o 
coronel Giovanni Cardoso Pa-
checo assumiu a chefia no lugar 
do coronel João Ricardo Busi da 
Silva, que passou para a reserva 
remunerada. Estavam presentes, 
também, na cerimônia, o vice-
-presidente e o diretor social e cul-
tural da instituição, subtenentes 
Cléber de Paulo Irmão e Edison 
Linhares Júnior, respectivamente. 
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Novos associados Marque na agenda
Temporada de verão:
- 28/10 (sexta-feira), às 16 horas, na sede social aconteceu 
o sorteio para a sede balneária. O nome dos contemplados 
está no nosso site: www.aberssesc.com.br;

Festa das crianças:
- 10/12 (sábado) das 10h às 16h, no Complexo Esportivo 
da ABERSSESC acontece a festa das crianças. Terá Papai 
Noel, guloseimas, comida e bebida, brincadeiras e muita 
diversão;

Reveillon 2017:
- 31/12 venha assistir aos fogos da Beiramar no melhor 
lugar de Florianópolis. Com vista privilegiada da ponte 
Hercílio Luz. Os ingressos darão direito ao jantar e muita 
música e animação. Informações em breve. 
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