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Nos últimos meses, a ACORS apostou em três 
frentes distintas para garantir a apresentação 
de emendas à Medida Provisória que altera a 
jornada de trabalho regulamenta o Banco de 
Horas dos Oficiais Militares: no âmbito político, 
jurídico e na mídia, por meio do esclarecimento 
da sociedade sobre as implicações da MP 
202/15 para a Segurança Pública. A partir da 
estratégia estabelecida pela diretoria executiva 
da ACORS, por exemplo, a entidade garantiu 
representatividade em todas as reuniões da 
Comissão de Finanças e Tributação da Alesc.

No período entre 31 de agosto e 4 de setembro, 
a pressão ganhou celeridade por meio de uma 
reunião com os Comandantes-gerais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em 
Santa Catarina, Cel PM Paulo Henrique Hemm 
e Cel BM Onir Mocellin – da qual também 
participaram os presidentes da Feneme e 
da ABVO -; e com uma Audiência Pública na 
Assembleia Legislativa seguida por audiência 
com o Chefe do Estado Maior-Geral da PMSC, 
Cel PM João Ricardo Busi, ocasião em que 
foram entregues as emendas amplamente 
discutidas e minuciosamente redigidas no 
intuito de alterar o teor da MP 202/15.

Na Audiência Pública de 2 de setembro, coube 
ao 1º vice-presidente da ACORS, Maj Wallace 
Carpes, falar em nome dos Oficiais Militares 
catarinenses. Em elogiado discurso, o Oficial 
reiterou a posição da entidade, contrária à MP 
de autoria do governo do Estado. “Os militares 
só podem ter seu regime jurídico alterado por 

lei complementar. O conteúdo trata da retirada 
de direitos estatutários, revoga parte da Lei 
Complementar 614 e provoca redução salarial. É 
um retrocesso em relação ao que foi negociado 
quando da implementação do subsídio, em 
2014”, argumentou o vice-presidente no púlpito 
do plenário, com transmissão ao vivo pela TVAL 
e, via telão, para o hall da Alesc que também 
permaneceu lotado ao longo dos debates.

Maj Wallace Carpes, 1º vice-presidente da ACORS, 
discursou em nome dos Oficiais Militares

Tanto o plenário quanto o hall da Alesc ficaram 
lotados durante a audiência de 2 de setembro

Florianópolis, outubro de 2015

BanCo de HoraS é deBatIdo 
em audIênCIa PúBlICa



Nobres associados,

Com o advento da Constituição 
Cidadã, a década de 90 iniciou 
apreensiva para os militares 
estaduais do Brasil. O Cel PM Ib Silva 
retratou bem este momento a partir 
de duas obras que desnudaram 
o desejo de desmonte das forças 
policiais militares das Unidades Federadas, a ser perpetrado pelo Governo 
Federal. Dois pequenos livros, mas de uma grandeza literária ímpar, 
intitulados “Polícia Militar – Desafios de hoje e de sempre” e “Polícia Militar 
– Questões Institucionais”, enviaram o sinal de alerta, dando conta de que 
a sanha assassina que dormitava ao longo dos anos havia se reerguido 
das cinzas. Quase 30 anos após, apesar de muitos dos nossos Oficiais 
associados imaginarem que somos instituições pétreas, permanentes, 
indissolúveis e que nada nos afetará, ou nos mudará, a evolução da 
sociedade mundial e brasileira nos mostra que estamos permanentemente 
em perigo. Quer seja em âmbito nacional ou estadual, os parlamentos estão 
repletos de propostas políticas para o nosso aniquilamento. Percorremos 
um Via Crucis, tentando nos defender por todos os lados, um verdadeiro 
Trabalho de Sísifo, com a Espada de Dâmocles sobre as nossas cabeças. 
O tempo e o trabalho árduo nos deram credibilidade e credenciamento, 
enquanto associação representativa de classe. Na atualidade, a ACORS é 
mais reconhecida e reverenciada por outras associações classistas dos 
Oficiais militares estaduais do Brasil do que pelos nossos próprios colegas, 
reafirmando a máxima de que “santo de casa não faz milagre”. Além do 
desmonte nacional, temos o estadual. Lamentável é a carência de líderes 
capazes de fazer frente ao plano orquestrado para nos minguar. Está em 
curso de forma ardilosa um portentoso plano de desmonte das instituições 
militares catarinenses, apoiado sorrateiramente por poucas e inescrupulosas 
pessoas. Não basta sonhar em querer ser líder se não somos detentores da 
coragem tão necessária à boa luta, ao conduzir pelo exemplo, ao defender 
com veemência os direitos adquiridos dos militares estaduais. Ocupar um 
espaço apenas para pendurar um quadro na parede e ter a sua imagem 
amaldiçoada pela eternidade, tal qual um fantasma que arrasta correntes 
pelo interior dos quartéis, caracteriza uma derrota impiedosa e inglória. 
Estamos ávidos por lideranças que nos encham de orgulho, nos defendendo 
com destemor, mesmo que o preço seja a sua derrocada. O importante é 
que retirem-se pelo portão das armas com a mesma dignidade com que 
entraram, quando ainda jovens imberbes e arrojados, rumo ao desconhecido. 
Estamos cansados da leniência e da incompetência. Precisamos mudar!

Sucesso e um forte abraço fraternal.

Cel PM R/R Fred Harry Schauffert 
Presidente da ACORS
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regIStroPalavra do PreSIdente

dadoS atualIzadoS

Para ficar sempre a par das informações de interesse do 
Oficialato catarinense, produzidas pela comunicação da 
ACORS, mantenha seu cadastro sempre atualizado junto 
à secretaria executiva da entidade. Sempre que houver 
alteração de algum dado cadastral, tenha o cuidado de 
comunicar pelo e-mail acors@acors.org.br
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A diretoria da ACORS esteve reunida nos dias 
24 de setembro e 14 de outubro, para debater, 
de forma criteriosa, o estatuto da Associação, 
sugerindo mudanças e atualizações. Todos os 
associados estão convocados para integrar 
o processo, analisando e consolidando os 
avanços propostos para a gestão da entidade, 
por meio da Assembleia Geral agendada para 6 
de novembro, junto à sede da ACORS.

mudançaS
no eStatuto aPoIo ao eSPorte

Alterações serão apresentadas 
no dia 6 de novembro

Representada nos principais eventos relacionados ao universo militar em Santa Catarina, a ACORS 
também garantiu presença na II Olimpíada de Integração - Academias de Polícia e Bombeiros Militar, 
no dia 26 de setembro. Além de apoiar financeiramente a realização do torneio, a ACORS e prestigiou 
as disputas por meio de seu presidente, Cel Fred Harry Schauffert.

Atletas convocados para as Olimpíadas de Integração

maIS alta CondeCoração da PmeSP

O assessor institucional PM da ACORS, Ten Cel Marcello Martinez Hipólitto, 
recebeu no dia 8 de outubro a mais alta condecoração outorgada pela Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. A medalha Brigadeiro Tobias de Aguiar foi 
entregue na Academia do Barro Branco a autoridades civis e militares em 
razão de suas valiosas contribuições no exercício de suas funções.

Ten Cel Marcello Martinez Hipólito 
homenageado em São Paulo

anIverSárIo da aCademIa de letraS

Em prestigiada solenidade, a 
Academia de Letras dos Militares 
Estaduais comemorou três 
anos de atividades no dia 30 de 
setembro empossando três novos 
membros: o Cel PM Fred Harry 
Schauffert, presidente da ACORS, 
o Cel BM Edupércio Pratts e o 
Subten BM Henrique Nakalski. 

Para ingressar na Academia é necessário ter no mínimo uma obra 
publicada, que pode versar sobre temas técnicos da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros Militar, sobre temas históricos das corporações, ou 
simplesmente demonstrar qualidade em termos literários, seja na forma 
de conto, poema, crônica, ensaio, biografias, etc.

Presidente da ACORS com o 
Comandante-geral PM, Cel 
Paulo Henrique Hemm

autorIdadeS reunIdaS em lageS

Almoço de integração foi uma iniciativa do 
Ten Cel PM Leibnitz Martinez Hipólito, Cmt 
do 6º BPM, e do Ten Cel BM João Valério 
Borges, Cmt do 5º BBM.

Outra iniciativa que contou com o apoio 
financeiro da ACORS foi o almoço de 25 de 
setembro, na Casa de Pedra em Lages. O 
encontro, que contou com a presença do Cel 
Abelardo Bridi, Assessor Parlamentar Federal 
da ACORS, o Maj Luiz Eduardo Ardigó da 
Silva, Tesoureiro da ACORS, e o Maj Frederick 
Rambusch, representante da ACORS na Serra, 
foi uma iniciativa dos Comandantes PM e 

BM na região. O almoço reuniu o Secretário 
de Desenvolvimento Regional, João Alberto 
Duarte, o Prefeito Municipal de Lages, Toni 
Duarte, o Procurador da República em Lages, 
Nazareno Wolf, entre outras autoridades locais 
do meio acadêmico, da Receita Federal, e do 
setor industrial, interessados em contribuir com 
a valorização dos Oficiais e em aprimorar a 
segurança pública na região Serrana.



CIClo 
ComPleto 
de PolÍCIa

aCorS fortaleCe moBIlIzação 
naCIonal em defeSa da amPlIação do 
Poder de InveStIgação doS PolICIaIS 
mIlItareS 

Florianópolis foi a primeira Capital do país a receber uma Audiência 
Pública sobre o Ciclo Completo de Polícia. O debate realizado na 
Assembleia Legislativa, no dia 18 de setembro, deu início à série de 
conferências aprovada pela Câmara dos Deputados no intuito de elucidar 
os impactos da PEC 423 antes que a mesma volte a tramitar, em Brasília.

A diretoria ACORS participou da organização da Audiência Pública, que 
contou com a presença dos deputados federais Sub Ten Gonzaga, Raul 

Jungmann e Carmen Zanotto, e reforçou a presença militar no auditório 
Antonieta de Barros. Os Oficiais destacados para se pronunciar em 
nome do Oficialato catarinense foram o Cel PM RR Marlon Jorge Teza, 
presidente da Feneme, o Cel PM RR Sigfrido Maus, pela Amebrasil, e o Maj 
PM Jorge Eduardo Tasca, representando o CNCG, todos expressivamente 
aplaudidos.

Na sequência, a diretoria da ACORS esteve representada em todas as 
audiências sobre o Ciclo Completo de Polícia realizadas ao longo dos 
meses de setembro e outubro: em Salvador, Belém, Aracaju, Salvador, 
São Paulo, Goiânia, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. Na Bahia, o debate 
foi marcado por uma homenagem prestada pela ACORS à corporação 
Força Invicta e por uma série de manifestações favoráveis à PEC do Ciclo 
Completo de Polícia, incluindo a fala do Procurador da República Cláudio 
Alberto Gusmão Cunha, representante da Associação do Ministério 
Público Federal.

Na etapa Sergipe, a conferência foi marcada pela significativa presença 
de militares na plateia, tendo em vista que o Comando Geral liberou o 
efetivo para participar do encontro. Já em São Paulo, a audiência foi palco 
de discussões polêmicas, com os militares defendendo a ampliação do 
poder de investigação dos policiais militares e os delegados pregando em 
faixas a desmilitarização, externando a falta de domínio do assunto por 
parte de quem contesta os avanços intrínsecos às mudanças propostas.

Saiba mais em www.ciclocompleto.com.br
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Os deputados federais Sub Ten Gonzaga, Raul 
Jungmann e Carmen Zanotto na mesa de honra da 
primeira audiência pública sobre o Ciclo

Cap Thiago Vieira, Cel Schauffert e Cap Goulart, 
Secretário da Assofepar, em São Paulo

Presidente da ACORS prestou 
homenagem à Força Invicta, na Bahia

ACORS também esteve presente na 
audiência realizada em Goiânia

Conferência em Sergipe foi marcada pela 
significativa presença de militares

Em Belém, a fala do Cap Thiago 
Vieira repercutiu positivamente

O presidente da Feneme, Cel Marlon Jorge Teza, 
defendeu com veemência a PEC 423 na primeira 
conferência nacional sobre o tema

Cel Sérgio Sell, Cel Marlon Teza, Cel Fred Harry Schauffert e 
Ten Cel Marcello Martinez Hipólito, em Florianópolis



Reprodução das colunas mensais da ACORS nos jornais Diário Catarinense e Notícias do Dia, em setembro e outubro de 2015.

Teve desfecho favorável o processo nº 0332934-35.2014.8.24.0023, em que foram acolhidos 
integralmente os pedidos do autor, Capitão da PMSC associado à ACORS, que buscava o 
pagamento da Gratificação de Função e da Retribuição Financeira por Função, por considerar que a 
Companhia a qual comanda tem independência funcional, fazendo jus, seu comandante, à benesse 
prevista nas Leis Complementares n. 454/2009 e n. 614/2013. Assim, o Estado de Santa Catarina 
está obrigado a pagar a Gratificação de Função de novembro de 2009 a dezembro de 2013, e os 
valores a título de Retribuição Financeira de Função, a partir de janeiro de 2014.

Em ação coletiva, a Assessoria Jurídica da ACORS garantiu aos 
associados o direito à isenção de Imposto de Renda sobre as licenças 
especiais indenizadas, ou seja, aquelas recebidas em pecúnia após 
a passagem para a reserva remunerada. Sendo assim, todo o Oficial 
associado inativo indenizado pelas licenças especiais que deixou de 
usufruir não pagará mais imposto de renda sobre o valor recebido 
(processo nº 2014.082126-3).

O Prefeito de São Bento do Sul havia interrompido o repasse ao CBMSC 
dos valores arrecadados com a Taxa de Prevenção contra Sinistros, em 
virtude de recomendação do Ministério Público. Em ação coletiva movida 
pela Fecabom, apoiada pela ACORS, a Baratieri conseguiu a liminar para 
que o município volte a transferir os valores obtidos com a cobrança 
da referida taxa ao CBMSC, que continuará investindo tais recursos no 
serviço público de prevenção, combate a sinistros, busca e salvamento de 
pessoas e bens (processo nº 0301490-39.2015.8.24.0058).

O Projeto de Lei nº 196/15, do deputado federal Capitão Augusto, foi 
aprovado no dia 9 de setembro pela Comissão de Segurança Pública 
da Câmara dos Deputados. O referido PL “regula as ações de Polícia 
Administrativa exercida pelas Polícias Militares no exercício da Polícia 
Ostensiva e Polícia de Preservação da Ordem Pública e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares dentro das suas atribuições de prevenção e extinção 
de incêndio, e perícias de incêndios e ações de defesa civil, de busca 

salvamento, de resgate e atendimento pré-hospitalar e de emergência, 
e dá outras providências”. Para o relator, deputado Subtenente Gonzaga, 
o PL 196/2015 é de suma importância para as instituições militares 
estaduais pois regula suas ações de polícia administrativa melhorando 
a prevenção tanto na área da Polícia Ostensiva quanto de Bombeiro em 
prol da sociedade brasileira. O projeto agora tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça.

A 1º Câmara Criminal do TJSC deu provimento ao recurso de apelação 
para absolver Oficial da PMSC, defendido pela Baratieri Advogados, que 
havia sido condenado a um ano de reclusão pelo crime de lesão corporal 
grave, capitulado no art. 209, §1º, do Código Penal Militar. Entenderam os 
nobres julgadores, acolhendo as teses defensivas, que “por sua natureza, a 
atividade da polícia ostensiva é marcada por cotidianas situações de risco 

e tensão, as quais, não raro, impõem ao seu agente a tomada de rápida e 
certeira resposta, sob pena de exposição de sua própria integridade física 
e da sociedade a enormes prejuízos”. Escritório responsável por prestar 
Assessoria Jurídica aos associados da ACORS, o Baratieri Advogados é 
altamente especializada no Direito Penal Militar.

aSSeSSorIa JurÍdICaaSSeSSorIa de ComunICação

Carta de natal-rn
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, as 
entidades de Oficiais militares estaduais, federadas à Federação das 
Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME), representadas 
por seus presidentes, reunidas por ocasião de seu 15º Encontro 
Nacional, na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, 
proclamam a presente “Carta de Natal” nos seguintes termos:

I – Repudiar qualquer iniciativa tendente a manter ou reforçar 
o atual sistema policial marcado por meias polícias e por uma 
resolutividade de infrações penais que, vergonhosamente, tem 
atingido em média míseros 5% (cinco por cento), situação única 
no mundo no que concerne à ineficiência na investigação.

II – Implantar o Ciclo Completo de Polícia para todas as instituições 
policiais, a exemplo de todos os países, com destaque para as nações 
desenvolvidas, permitindo que os atos lavrados sigam diretamente ao 
Poder Judiciário pelo policial que prestar os primeiros atendimentos, deste 
modo: possibilitando uma reforma estrutural com redução significativa 
de custos - aumentando a fidedignidade das informações prestadas - 
desburocratizando o atendimento policial ao cidadão - alcançando maior 
eficiência de todas as instituições policiais - ampliando a resolutividade 
na apuração das infrações penais -  reduzindo a impunidade; elementos 
fundamentais e que serão alcançados em grande medida com a aprovação 
da Proposta de Emenda Constitucional 423/2014, a “PEC da Segurança”, 
bem como por outras que contenham a implantação do Ciclo Completo.

III – Reforçar o conceito de autoridade policial, conforme constantemente 
ratificado pelo STF no contexto da Lei 9.099/95, como o primeiro policial 
atendente da ocorrência no local do fato, cabendo à sua instituição o registro 
do fato com o encaminhamento direto ao Poder Judiciário, refutando 
também as tentativas meramente corporativistas que têm pressionado 
o Congresso Nacional a concentrar tal conceito em um único cargo.

IV – Defender a criação de um Conselho Nacional de Polícia como órgão 
maior fiscalizador do sistema policial, com a participação da sociedade civil 
organizada, trabalhadores da segurança pública e instituições, objetivando 
fortalecer as apurações de irregularidades policiais e, por conseguinte, a 
disciplina policial e a credibilidade das instituições perante a sociedade.

V – Fortalecer o poder de Polícia Administrativa da Polícia Militar, atribuindo 
por leis específicas a ela competências relativas à gestão preventiva da 
segurança pública e preservação da ordem pública, promovendo-a a 
instituição por excelência preventiva, ao contrário do quadro atual.

VI – Fortalecer o poder de Polícia Administrativa do Corpo de Bombeiros, 
incluindo todos os atos deste, no que se refere aos assuntos afetos a: 
prevenção e combate a incêndios, prevenção e atendimento a sinistros, 
situações de emergências e pânico, calamidades públicas, dentre outras 
atividades de segurança pública e defesa civil, com a necessária instituição 
dos códigos de prevenção contra incêndio estaduais e nacional.

Natal-RN, 27 de agosto de 2015.

oS mIlItareS eStaduaIS 
e a PrevIdênCIa 
Para o Jurista Ives Gandra Martins, o tema é de extrema relevância 
para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares estaduais. 
Os membros dessas instituições representam a estabilidade 
democrática de uma nação, correndo perigo de morte no exercício 
das suas funções. Exatamente por isso é que se deve ter um regime 
de previdência social diferenciado para os militares e para os civis.

Existem três regimes de previdência social no País: o regime 
geral, que é regido pelo artigo 195 da Constituição e diz respeito 
aos cidadãos civis, não governamentais; e os regimes especiais 
dos servidores públicos, que são de dupla natureza, abrangendo 
o servidor público civil e os militares federais e estaduais.

Os servidores públicos civis via de regra não correm risco de morte no 
trabalho, enquanto os militares têm que defender a ordem, a estabilidade, a 
segurança da sociedade. Por isso, devem ter um regime diferenciado, pois 
se dedicam exclusivamente a essas atividades. Não existe diferença no 
tratamento que se dá às forças armadas da União e às polícias militares e aos 
corpos de bombeiros militares estaduais, tanto que os constituintes criaram 
um regime para o servidor público civil, e outro, diferenciado, para os militares. 
Para os efeitos de remuneração, carreira, reserva, de todas as peculiaridades, 
aplica-se o regime das forças armadas para os militares estaduais.

A ACORS defende um regime de previdência social diferenciado para os 
militares federais e estaduais, assegurando mais tranquilidade no exercício da 
uma atividade exclusiva e com risco de morte. A Lei Complementar n. 412, de 
26 de junho de 2008, criou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores 
do Estado de Santa Catarina e agora cabe ressaltar: não somos servidores, 
somos militares. A citada norma revogou todos os dispositivos que tratavam 
dos militares e servidores, exceto no que se refere ao Estatuto da Polícia Militar 
de Santa Catarina, onde foi enxertado o seguinte artigo na Lei Complementar: 

“Art. 92. Até a edição de legislação instituidora do regime próprio de 
previdência dos militares do Estado de Santa Catarina, a eles será 
aplicado o disposto nos arts. 4º a 7º, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 
46, 47, 49, 50 a 56, 73 a 80, 83 e 90 desta Lei Complementar.

§ 1º Em relação às pensões instituídas para os militares, aplica-se o 
disposto no parágrafo único do art. 47 desta Lei Complementar.

§ 2º Para efeitos do disposto no caput, os militares 
integram o Fundo Financeiro (que é mero fundo de repasse) 
previsto no art. 8º desta Lei Complementar.”

Nós militares, PM e BM, não integramos o Fundo Previdenciário (FP), 
ou seja, os militares estaduais não estão constituindo um fundo para 
pagamento de sua inatividade (Reserva ou Reforma). A ideia é criar o 
nosso regime, que pelas particularidades, não pode ser baseado em 
um fundo para nos pagar na inatividade. Ao contrário dos servidores 
públicos civis, não nos desligamos de nossa instituição. Mesmo na 
reserva, mantemos diversos vínculos, inclusive com a possibilidade de 
convocação para voltar ao serviço ativo. No Chile, houve uma grande 
reforma na previdência, porém as Forças Armadas não foram afetadas, 
tampouco a sua Polícia Militar, denominada Carabineiros do Chile. 

A regra no mundo, incluindo a realidade dos Estados Unidos, 
é que o militar inativo é pago pelo Tesouro. Esse é o ônus a 
ser pago pelos Governos que desejam ter forças militares à 
sua disposição 24 horas por dia, 365 dias por ano.
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PolÍCIa admInIStratIva 

gratIfICação de Comando

aPoIo à feCaBom ISenção de ImPoSto de renda

ofICIal aBSolvIdo



Pioneira na Polícia Militar em Santa Catarina, a Cel PM RR Maria de Fátima 
Martins integrou a primeira turma de mulheres Oficiais, ingressando no 
CFO aos 18 anos, e foi a primeira Oficial promovida a coronel na história 
do Estado. Agora, após quase 30 anos a serviço da segurança pública, 
ela está trocando Florianópolis por Gramado, onde vem erguendo, com 
um cuidado personalizado, o sítio onde não pretende descansar, mas sim, 
definir novos e constantes desafios.

Admiradora precoce da rotina militar, a Cel Fátima desde cedo já cogitava 
entrar na Marinha. Vizinha da Academia de Polícia Militar, soube então 
que a PMSC, pela primeira vez, aceitaria o ingresso de mulheres em 
seus quadros. Era 1983 e seu destino estava traçado: entrar para o CFO, 
enfrentar tabus, quebrar paradigmas e concluir o CFO como primeira 
colocada da turma.

“Naquela época, as diferenças eram rotina na PM. Havia os que 
discriminavam as mulheres no anseio de tentar protege-las e aqueles 
que, ao contrário, discriminavam propositalmente, temendo uma futura 
submissão. Em ambos os casos, o resultado era situações de conflito 
entre colegas”, lembra a coronel que recomenda à nova geração de 
mulheres militares que “além de manter os espaços já conquistados, 
continuem ampliando as conquistas”.

Considerando-se privilegiada por ter assumido as mais distintas 
funções até passar para Reserva da PMSC, em 2012, a Cel Fátima foi 
subcomandante do Batalhão em Balneário Camboriú, comandante da 
Polícia Feminina, Comandante da Academia da Polícia Militar, Chefe do 
Estado Maior-geral do Comando do policiamento metropolitano, chefe 
da Casa Militar, diretora do colégio Feliciano Nunes Pires, do presídio em 
Florianópolis e do hospital da PM, entre outros cargos que revelam sua 
organização e versatilidade.

“Tive uma carreira muito dinâmica. A Polícia Militar me proporcionou 
uma experiência única ao permitir que eu trabalhasse em ambientes 
tão diferentes. Considero um privilégio esta oportunidade de exercer 
funções tão variadas, ainda que tenham deixado boas e más memórias”, 
avalia, referindo-se à ocasião em que enfrentou uma rebelião, com a 
responsabilidade de ser diretora da penitenciária. Já outra função exercida 
na Ativa, como chefe da Casa Militar, rendeu à Cel Fátima muito mais do 
que aprendizado.

O deputado federal Jorginho Mello, que na época tinha mandato de 
deputado estadual e presidia a Assembleia Legislativa, conviveu com a 
Oficial em tantas ocasiões que recentemente, ao fundar o PR, a convidou 
para concorrer a uma cadeira na Alesc. A campanha não rendeu sua 
eleição, mas permitiu que a Cel Fátima divulgasse em todo o Estado suas 
diferentes competências, como militar e como ativista da proteção animal.

Em 2008, quando mantinha em casa duas cachorras e uma gata, a 
coronel foi incentivada a alternar o coturno com as galochas, cuidando 
de animais abandonados. Em pouco tempo ela já havia assumido oito 
animais, até contribuir com a fundação da ong PATA - Protetores e Amigos 
Trabalhando pelos Animais. Além de auxiliar na transição para a Reserva, a 
atuação voluntária em prol dos animais provou ter muito em comum com 
a rotina militar.

“A vida militar e o voluntariado têm tudo a ver. Nos dois, trabalho com 
proteção. Só que agora além das pessoas eu protejo os animais. E em 
ambos a organização é essencial”, explica a coronel que considera a 
persistência e a resiliência os maiores aprendizados da trajetória como 
Oficial. “As dificuldades sempre vão surgir, elas fazem parte, e na PM 
somos treinados para buscar soluções em vez de desistir”, resume.

Intenso, o vínculo com a Polícia Militar foi sentido de forma muito particular 
quando a Cel Fátima se dispôs a organizar suas fardas para doar. “Foi um 
baque imaginar que eu não vestiria uma farda novamente”, conta a coronel 
que se beneficiou muito com as demandas da causa animal, no período 
de transição para a Reserva. Os resultados foram tão satisfatórios que, até 
outubro, ela respondia pela diretoria de Bem-estar no Centro de Controle 
de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Florianópolis, que presta serviços 
a cachorros, gatos e cavalos. Com tanta disposição e capacidade, não 
vai demorar que retome as atividades, só que agora com vista para a 
imensidão bucólica da Serra gaúcha.

Por tráS da farda
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Cel PM RR Maria de Fátima Martins com um dos muito 
vira-latas que encontram proteção e cuidado no Centro 
de Controle de Zoonoses

dISCIPlIna mIlItar
em  favor doS anImaIS


