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A ACORS promoveu no dia 20 de maio uma solenidade dupla junto à sua 
sede, em Florianópolis. Com expressiva adesão dos Oficiais convidados, 
a cerimônia marcou a inauguração das obras de ampliação da sede da 
entidade, que agora conta com o dobro da capacidade de atendimento, e a 
posse da diretoria e do conselho fiscal eleitos no dia 13 de maio.

     Sob a presidência do Cel PM RR Sérgio Luís Sell, a chapa eleita 
contempla representantes da Ativa e da Reserva e das duas corporações: 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar em Santa Catarina. Em seu 
discurso de posse, na cerimônia seguida por um sofisticado jantar, o 
novo presidente agradeceu a dedicação de todos os Oficiais voluntários 
na diretoria e nas assessorias da ACORS, e clamou a união de todos os 
Oficiais catarinenses em torno de seus objetivos comuns. “Na Ativa ou na 
Reserva, seremos sempre militares, e é por meio do associativismo que 
conseguiremos assegurar os direitos historicamente conquistados pelos 
militares estaduais”.

     Vice-presidente da ACORS durante dois anos, e presidente da entidade 
nos últimos seis anos, o Cel Fred Harry Schauffert destacou em seu 
emocionado discurso de despedida o amor dos militares pela vida que 
elegem. “Quem fica sonhando com a sexta-feira, a folga e as férias não faz 
mais do que acelerar a própria existência”, brincou o ex-presidente, notório 
por viver a serviço da ordem e da segurança em plantão permanente, em 
período integral.

     Entre os benefícios assegurados aos associados, com a ampliação das 
instalações da ACORS, estão o plantão presencial da Assessoria Jurídica, 
sala de reuniões reversível para cursos e capacitações e uma vitrine de 
produtos alusivos às corporações à venda inclusive para o público em 
geral. A nova Sala de Reuniões, ornada com a Galeria de ex-presidentes, 
foi batizada como homenagem póstuma ao Cel PM Alinor José Ruthes.
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Prezado associado, mais uma etapa em minha vida se inicia: estar à 
frente da ACORS que congrega em seu quadro associativo 96% dos 
Oficiais Militares Estaduais, da Ativa e da Reserva, e que representa, 
atualmente, importante sustentáculo para a busca de direitos dos 
militares estaduais - em nível estadual e federal, e de apoio aos 
Comandos das instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.

A atual Diretoria Executiva, com o apoio dos Assessores, dos Diretores 
Regionais e dos Representantes de OPM/OBM, todas compostas 
por Oficiais da Ativa e da Reserva, da PM e do CBM, buscará ampliar 
o contato com as autoridades estaduais e federais, de forma que 
possamos mostrar a quem detém o poder de decisões e à sociedade 
quem é o Militar Estadual.

A participação do associado é tida como de importância ímpar nesse 
contexto, pois todos os procedimentos necessários à expansão de 
nosso relacionamento com a sociedade e às autoridades, passam 
pelo envolvimento do associado.

Por fazermos parte dessa mesma sociedade, e termos, a nosso ver, a 
cultura de sermos estrategistas, bons administradores e organizados, 
podemos ampliar nossos horizontes em apoio à Associação, em 
busca dos mesmos objetivos: manutenção dos direitos dos militares 
estaduais.

Atualmente, quando vivemos momentos de indefinição política, 
principalmente no aspecto previdenciário que atinge toda a população 
brasileira, temos a obrigação de estendermos nossos tentáculos, para 
mantermos nosso status de militar. Isso, naturalmente, depende da 
nossa coesão e consenso.

Estaremos, juntamente com toda a equipe de Diretores, Assessores e 
Representantes de OPM/OBM, disponíveis para as lutas necessárias ao 
bem-estar dos associados, dos Militares Estaduais e das instituições 
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, contando desde já com o 
apoio de todos os associados da ACORS.

Forte abraço, 

Cel PM R/R Sérgio Luís Sell 
Presidente da ACORS
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SouvenIr temátICo

A ACORS está comercializando, em seu horário de expediente, 
uma vitrine de produtos alusivos às corporações militares. 
Entre os itens personalizados estão pins, clipes, canetas, 
carteira, chaveiros e acessórios para fatiar queijo, que podem 
ser adquiridos pelos Oficiais associados e também pelo 
público em geral. 

palavra do preSIdente



regIStro
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A ACORS informa a seus associados mais uma conquista da entidade: 
o nome e a logo utilizados pela Associação de Oficiais Militares de 
Santa Catarina Cap Osmar Romão da Silva agora são marca registrada, 
com uso exclusivo da ACORS.

A convite da ACORS, uma comitiva de Oficiais participou em Brasília, 
de 11 a 15 de abril, do curso intensivo de Assessoria Parlamentar 
oferecido pela FENEME. Reconhecido por sua erudição e oratória, o 
então presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, foi escolhido 
para ser o Orador da turma de quase 40 alunos, civis e militares. 
Coordenado pelo Maj BMRS Specht, o curso teve 44 horas/aula e 
incluiu disciplinas como Direito Constitucional, Processo Legislativo, 
Atividade Orçamentária, além de debates sobre o funcionamento das 
Assessorias Parlamentares e os projetos atualmente em tramitação no 
Congresso Nacional.

O Cel Fred Harry Schauffert tomou posse no dia 26 de abril como 
vice-presidente do Conselho Deliberativo da Amebrasil, em Brasília. A 
presidência da Associação dos Militares Estaduais do Brasil ficou a 
cargo do Cel Lisandro dos Santos Chiarel Filho, da Reserva do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal. O tesoureiro da ACORS, Ten Cel 
Luiz Eduardo Ardigó da Silva, assumiu como 2º Secretário, e o então 
Secretário-geral da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, como Representante 
da entidade na Regional Sul, no encontro que também levou à Capital 
Federal o Assessor Parlamentar Federal da ACORS, Cel Abelardo Bridi. 

Com patrocínio da ACORS e coordenação da Assessora para o Quadro 
de Saúde da entidade, Ten Dent Márcia Regina da Silveira Aguiar foi 
realizado em Florianópolis, dias 28 e 29 de abril, o III Encontro Regional Sul 
da Associação Brasileira de Saúde dos Policiais Militares e Bombeiros 
Militares. O evento foi marcado pela competência da organização e pela 
pontualidade dos temas debatidos, incluindo Perspectivas e Desafios 
dos militares que atuam nesta esfera. Amplamente reconhecido e 
respeitado em todo o país, o Cel Elias Miler reforçou o seleto time de 
palestrantes, abordando as Legislações específicas da área.

enContro do Quadro de SaÚde

Ten Cel Jefferson Schmidt e Cel Marlon Jorge Teza, na conclusão do 
curso oferecido pela FENEME



Parte da comitiva de Oficiais 
catarinenses na Câmara Federal

Com o deputado federal Rogério 
Peninha Mendonça

Com o deputado federal Celso 
Maldaner

Com o deputado federal Ronaldo 
Benedet

Com o deputado federal João 
Rodrigues

Oficiais esclarecem implicações do 
PLP ao senador Dário Berger

moBIlIzação ContrárIa ao plp 257/16
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pauta prIorItárIa

A ACORS vem liderando, em Santa Catarina, a mobilização em torno 
do Projeto de Lei Complementar do governo federal (PLP 257/16) 
que renegocia as dívidas dos estados e municípios com a União, 
comprometendo direitos assegurados dos servidores públicos, 
incluindo os militares estaduais.

Dentro das ações para barrar a tramitação do PLP na Câmara 
Federal, a ACORS participou de uma reunião na Assembleia 
Legislativa, onde representantes de mais de 10 entidades de 
classe buscaram medidas para barrar a tramitação em regime 
de urgência; levou uma comitiva de Oficiais a Brasília, responsável 
por esclarecer de gabinete em gabinete os prejuízos inerentes às 
mudanças propostas, e participou de uma grande mobilização no 
dia 5 de abril, quando mais de 500 policiais e bombeiros de todo o 
país provaram a coesão dos militares estaduais em torno da causa, 
lotando o auditório do Congresso Nacional.

Na ocasião, o deputado federal Capitão Augusto manifestou-
se publicamente contrário ao PLP 257/16, sob os aplausos dos 
presentes, que juntos entoavam a frase: “se a 257 passar a PM vai 
parar”. Entre os parlamentares federais que receberam a comitiva 
catarinense estão Carmem Zanotto, Celso Maldaner, Décio Lima, 
Esperidião Amin, Jorginho Melo, João Rodrigues, João Paulo 
Kleinubing, Mauro Mariani, Marco Tebaldi, Rogério “Peninha” 

Mendonça e Ronaldo Benedet, além do senador Dario Berger.

Dando continuidade ao processo, o Maj Renato Abreu e o Cel 
José Alfredo Estanislau acompanharam, dia 25 de abril na Alesc, 
a explanação do deputado federal Esperidião Amin, que por sua 
vez criticou o regime de urgência com que o PLP vem tramitando 
em favor das contas dos Estados e com potencial prejuízo para os 
cidadãos, que dependem da qualidade dos serviços prestados pelo 

funcionalismo público.

Presença da comitiva da ACORS em Brasília repercutiu fortemente na imprensa, 
merecendo destaque na coluna de Moacir Pereira no Diário Catarinense
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Leia, abaixo, o conteúdo extraído do Portal da ALESC que resume as 
implicações do PLP 257/2016: 

Propõe aos estados e municípios refinanciamento da dívida com o 
acréscimo de até 240 meses ao prazo total, que poderá chegar a 360 meses, 
e redução de 40% no valor das prestações por 24 meses. Em contrapartida, 
os estados e municípios deverão, em até seis meses contados a partir da 
assinatura do refinanciamento com a União, adotar, durante dois anos, as 
seguintes medidas:

- Corte de 10% das despesas mensais com cargos comissionados;

- Sem o concessão de aumento de remuneração dos servidores a 
qualquer título;

- Suspensão de  contratação de pessoal, exceto reposição de pessoal 
nas áreas de educação, saúde e segurança e reposições de cargos de 
chefia e direção que não acarretem aumento de despesa;

- Vedação de edição de novas leis ou criação de programas que 
concedam ou ampliem incentivos ou benefícios de natureza tributária 
ou financeira;

Medidas permanentes a serem adotadas por estados e municípios:

- Instituição do regime de previdência complementar, caso ainda não 

tenha publicado outra lei com o mesmo efeito;

- Elevação das contribuições previdenciárias dos servidores e patronal 
ao regime próprio de previdência social (sendo a elevação para pelo 
menos 14%, no caso dos servidores);

- Reforma do regime jurídico dos servidores ativos, inativos, civis e 
militares para limitar os benefícios, progressões e vantagens ao que é 
estabelecido para os servidores da União;

- Definição de um limite máximo para acréscimo da despesa 
orçamentária não financeira a 80% do crescimento nominal da receita 
corrente líquida do exercício anterior;

- Instituição de monitoramento fiscal contínuo das contas do ente, de 
modo a propor medidas necessárias para a manutenção do equilíbrio 
fiscal;

- Instituição de critérios para avaliação periódica dos programas e 
projetos do ente;

- Entregar à União bens, direitos e participações acionárias em 
sociedades empresariais, controladas por estados e pelo Distrito 
Federal, os quais deverão ser privatizados/vendidos pela União.

 

 (FONTE: Marcelo Espinoza para o Portal da Alesc)

Ten Cel Tonet com o deputado federal 
Mauro Mariani

Com o então deputado federal João 
Paulo Kleinubing

Com o deputado federal Esperidião 
Amin

Com a deputada federal Carmen 
Zanotto

Com o deputado federal 
Marco Tebaldi

Com o deputado federal 
Jorginho Mello
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O escritório Baratieri Advogados Associados, que responde pela 
Assessoria Jurídica da ACORS nas áreas do Direito Militar e Direito 
Administrativo, obteve em março deste ano mais uma expressiva 
vitória na Justiça. Em sua sentença em 1º grau, o juiz Hélio do Valle 
Pereira condenou o Estado ao pagamento de indenização de R$ 
100 mil por Danos morais ao Cel PM RR José Theodosio de Souza, 
exonerado no ano de 2012 de suas funções de Presidente da Comissão 
de Leilão do Detran-SC, a partir de denúncias infundadas sem qualquer 
materialidade.

Com uma competente trajetória militar, o Cel Theodosio assegurou 
importantes contribuições às corporações BM e PM. Em Rio do Sul, 
criou o serviço de Atendimento de Socorros de Urgência e o projeto 
pioneiro de Bombeiros Mirins em Santa Catarina. Antes de assumir a 
presidência da Comissão de Leilão do Detran, acumulou experiência na 
gestão do Centro de Atividades Técnicas, como subdiretor do Colégio 
Militar, subchefe da Agência Central de Inteligência e presidente da 
Comissão de Leilão da Secretaria Nacional Antidrogas.

Como presidente da Comissão de Leilão do Detran durante nove anos, 
utilizou da  tecnologia para aprimorar os processos. Com o CIASC, 
desenvolveu o módulo Leilão no sistema detrannet, que viria a se tornar 
referência para outros estados. Como integrante de uma comissão 
formada por diretores e gerentes da Secretaria de Segurança Pública, 
sob a liderança do Secretário Adjunto Cel Fernando Rodrigues de 
Menezes, participou do desenvolvimento de um projeto inovador 
focado na destinação correta e sustentável dos veículos considerados 
sucatas.

Para a execução deste projeto, foi firmado um Termo de Cooperação 
entre a SSP, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Apesar da 
idoneidade dos envolvidos e do parecer da Procuradoria Geral do 
Estado atestando a legalidade e correção dos atos, como presidente da 
Comissão o Oficial sofreu uma devastadora companha de difamação. 

As denúncias infundadas de favorecimento e desvios de conduta 
geraram dois inquéritos, duas sindicâncias e um Procedimento 
Administrativo Disciplinar, todos arquivados pelo Ministério Público e 
pelas corregedorias da PM e da SSP. O MPSC considerou o processo 
da licitação e os procedimentos adotados lícitos e regulares e solicitou o 
arquivamento do inquérito, e o juiz decidiu pelo mesmo desfecho.

“Em 2013 houve nova tentativa de reabertura do inquérito, e mais 
uma vez as medidas adotadas nas esferas policial e administrativa 
foram arquivadas pela falta de materialidade”, explica o advogado 
Noel Baratieri. Na Reserva Remunerada da PMSC desde então, o 
Cel Theodosio vê a sentença do juiz Hélio do Valle Pereira como 
a confirmação da verdade dos fatos e uma forma de esclarecer 
à sociedade a improcedência da difamação que sofreu, mas não 
vislumbra, nem pelo desencadeamento favorável da ação nem pela 
compensação financeira, a devida reparação dos danos em âmbito 
profissional, familiar e social, em especial pela exorbitante repercussão 
do inquérito na mídia.

 “A forma séria e colegiada como vínhamos desenvolvendo os trabalhos 
para a reciclagem e a destinação ambientalmente correta das sucatas 
de veículos, assim como a informatização dos leilões, seria referência 
para outros estados, que já haviam demonstrado interesse em adotar 
o modelo catarinense por sua agilidade e sustentabilidade. Com a 
repercussão negativa na mídia, o projeto ficou comprometido”, lamenta 
o Oficial que a partir das denúncias abreviou sua carreira na corporação. 
“Por mais que a Justiça tenha tomado a decisão adequada, buscando 
reparar os danos, o prejuízo moral e o dano familiar neste caso é 
irreparável”, completa o dr. Baratieri, que recorreu à Justiça em segunda 
instância para aumentar o valor da ação.

Desde maio de 2016, o escritório Baratieri Advogados Associados 
está atendendo em novo endereço, com maior conforto e 
capacidade: Rua Madelena Barbi, 97, Centro/Florianópolis.

 

vItórIa da JuStIça

Advogados Priscila Nunes Farias, Noel Baratieri e
Maicon Antunes

Com a contratação de um escritório de advocacia específico 
para atendimento nas áreas do Direito Civil, Direito de 
Família e Direito Previdenciário (pensionistas), a ACORS está 
disponibilizando mais um serviço para o conforto e a segurança 
dos associados e seus dependentes legais. A cargo do advogado 
André Augusto Moreira Palma, o escritório Palma Advocacia e 
Consultoria Jurídica vem complementar o serviço de excelência 
já prestado à ACORS pela Baratieri Advogados Associados, que 
permanece como prestador nas áreas do Direito Militar e Direito 
Administrativo. A contratação foi realizada mediante análise de 
propostas apresentadas por quatro escritórios de advocacia, 
com a Palma Advocacia e Consultoria sendo escolhida entre 
as demais. Além do atendimento diário na sede da ACORS, 
das 8 às 12h, o advogado André Palma estará à disposição em 
plantão permanente pelo e-mail palmaandreadr@gmail.com.

ServIço amplIado
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Colunas mensais da ACORS: à esq. a de abril, publicada nos jornais Diário Catarinense e Notícias do Dia, e à dir. a de maio, que também 
veiculou no jornal A Notícia.



por tráS da farda

ofICIal vIgoroSo,
na teorIa e na prátICa
Com uma vocação herdada do bisavô, do avô, do tio e do pai, que chegou 
a Subcomandante-geral da PMSC, o Cel Carlos Alberto de Araújo 
Gomes Júnior descobriu desde cedo a sensação de salvar. Aos 15 
anos, já era entrevistado, em rede nacional, pela lendária apresentadora 
Hebe Camargo, após prestar com o irmão, também adolescente, os 
primeiros-socorros a um vizinho enfartado. Passados 34 anos da sua 
estreia no rol de heróis, ele garante que a emoção é a mesma, a cada 
vida salva, acidente evitado ou dano prevenido.

 Integrante da primeira turma de escoteiros do Grupo Anchieta, o Cel 
Araújo Gomes ingressou na Polícia Militar de Santa Catarina tão logo 
concluiu o Ensino Médio. Desde os tempos de Aspirante em Joinville, é 
figura carimbada na imprensa, responsável por perseguições e prisões 
antológicas feitas em serviço – como aquela mangue adentro, que 
rendeu capa em todos os jornais - ou na companhia da própria família, 
quando em pleno trânsito rendeu um dos líderes mais procurados do 
PGC. A impactante atuação nas ruas, no entanto, não passa da “ponta 
do iceberg” comparada à contínua e consistente produção acadêmica 
deste Oficial. 

Com aperfeiçoamento em Patrulhamento Tático na famosa Rota de 
São Paulo, curso de Paramédico nos Estados Unidos e de Resgate em 
desastres na Colômbia, treinamentos em Atendimento Pré-hospitalar 
em países da América do Sul e América do Norte, e participação no 
Fórum Mundial de Desastre da ONU, no Japão, o Cel Araújo Gomes 
assina uma infinidade de programas, cartilhas e doutrinas adotadas 
em todo o país. 

Entre seus projetos 
inovadores estão a criação 
do Pelotão de Polícia de 
Choque de Joinville, um 
dos primeiros do gênero 
no Estado; a criação do 
Pelotão de Paramédicos 
de Joinville, que se mantém 
ativo e altivo até hoje pela 
particularidade de funcionar 
em uma unidade da Polícia 
Militar, e não junto ao Corpo 
de Bombeiros; a criação de 

uma doutrina para Resgate Veicular, adotada em todo o país; e a criação 
de Treinamentos que fizeram de Santa Catarina referência nacional em 
gestão de grandes desastres. 

 Lotado há quase 20 anos na Capital – a ponto de merecer o título de 
Cidadão Honorário de Florianópolis -, o Cel Araújo Gomes considera-
se privilegiado por ter comandado o Batalhão mais notório do Estado 
durante cinco anos: o 4º Batalhão, justamente o mesmo comandado 
por seu pai e seu tio na geração anterior. Ali, como de costume, não 
faltaram ocasiões para “mostrar serviço”, incluindo o Movimento Passe 
Livre e os atentados a ônibus a mando do crime organizado. Nos dois 
momentos, comparada aos desencadeamentos no Estado e no país, 
a situação em Florianópolis foi marcada pelos prejuízos restritos e pelo 
manejo pacífico das negociações. 

A seu favor, contava com a experiência de quem foi “team leader” do 
tema Segurança Pública na construção da estratégia apresentada ao 
Comitê Olímpico Internacional para as Olimpíadas do Rio de Janeiro 
e coordenador da segurança do Fórum Social Mundial, em Belém, 
entre outras ações a serviço do Ministério da Justiça. Atualmente, o 
merecedor da Medalha Emílio Blum responde pela segurança em 12 
cidades. Como comandante da 11ª Região Policial Militar, o Cel Araújo 
Gomes exerce e exercita todos os dias sua obsessão em tornar o 

mundo um lugar melhor para se viver.


