
   A ACORS reuniu na noite de 26 de agosto 23 coroneis 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar para 
um encontro em torno da Medida Provisória que regula-
menta o Banco de Horas e as escalas de serviço PM e CBM 
em Santa Catarina. Nos pronunciamentos, ficou evidente 
o descontentamento dos Oficiais Superiores, da Ativa e da 
Reserva, com as mudanças já vigentes, decorrentes da MP 
202/15.
     Na manhã seguinte, o presidente da ACORS, Cel Fred 
Harry Schauffert, o vice-presidente, Maj Wallace Carpes, 
e demais membros da diretoria da entidade participaram 
da reunião da Comissão de Finanças e Tributação em que 
foi anunciada a data da Audiência Pública que vai tratar 
do tema: dia 2 de setembro. Dando sequência à mobiliza-
ção, os representantes da entidade estiveram nos gabine-
tes do Líder do Governo na Alesc, deputado Silvio Dreve-
ck, e do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, 
deputado Marcos Vieira, esclarecendo as implicações da 
Medida Provisória na carreira jurídica seguida pelos Ofi-
ciais militares estaduais.

Florianópolis, agosto de 2015
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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Em defesa dos direitos



Palavra do Presidente
Nobres associados,

     As instituições militares esta-
duais estão vivendo momentos 
de tensão e apreensão. A ACORS 
está vigilante e atuante para de-
fender a classe dos oficiais PM e 
BM, ativos e inativos, preservan-
do direitos adquiridos e manten-
do a condição atual das duas cor-
porações. Não admitimos que as 
instituições sejam entregues aos 
funcionários civis do Governo 
do Estado que estão debatendo 
e decidindo qual o rumo que de-

veremos tomar daqui para frente. Os militares estaduais 
possuem crenças, valores, legislações e regulamentos que 
lhes são peculiares. A nossa jornada de serviço é diferen-
ciada tanto quanto a nossa missão. Somos os únicos no 
Estado que morremos para que outros possam viver. Não 
admitiremos que, por ignorância ou subserviência, os nos-
sos líderes repassem as atividades de comando e gestão 
para os tecnocratas do governo. Um exemplo diz respeito 
à nossa folha de pagamento, que sempre foi gerenciada 
pela Carteira de Vencimentos e Consignações da Direto-
ria de Pessoal (CVC/DP), a qual jamais deverá ser repas-
sada para a Secretaria de Administração. De igual forma, 
a ACORS combaterá com veemência a Medida Provisória 
202/15, que foi construída pelas associações classistas em 
harmonia com o Governo do Estado e os Comandos-Gerais 
PM/BM e, na calada da noite, de maneira solerte, levada 
ao Parlamento Barriga-verde totalmente modificada para 
nos prejudicar. Mais uma vez temos a ação do chamado 
“fogo amigo” que parte do interior da caserna a nos alve-
jar covardemente pelas costas. Conclamamos a todos os 
Oficiais associados ativos e inativos que estejam irmana-
dos conosco nesta luta tão necessária pela nossa sobrevi-
vência. Outro ponto crucial e atual diz respeito à previ-
dência dos militares estaduais. A ACORS exige do Governo 
do Estado e dos Comandos-Gerais que membros das duas 
instituições componham e participem ativamente dos tra-
balhos da comissão que tratará do tema em questão. Não 
permitiremos jamais que burocratas da Secretaria de Se-
gurança Pública, da Administração ou da Fazenda Estadu-
al tratem da legislação pertinente aos militares estaduais 
sem a nossa presença e participação ativa. A respeito do 
projeto de audiência de custódia que está sendo apresen-
tado pelo País, temos a convicção de que, em Santa Ca-
tarina, não deverá redundar em prejuízo para a Polícia 
Militar. A ACORS não admitirá, em hipótese alguma, es-
ses despautérios. Lutaremos com toda a nossa força, de 
maneira vibrante, tal qual sempre nos comportamos ao 
longo da carreira que abraçamos com entusiasmo. Servir 
ao Oficial associado sem distinção, esta é a nossa missão 
principal.

Sucesso e um forte abraço fraternal.

Cordialmente, 

Cel PM R/R Fred Harry Schauffert
Presidente da ACORS
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Manual de inspeção em debate       

         Assessora da ACORS para o Quadro de Saúde, a Tenen-
te Cirurgiã dentista Marcia Silveira Aguiar participou de 6 
a 8 de agosto da reunião do Quadro de Oficiais da Saúde 
da PMSC, no hotel Slaviero, onde foram debatidos o novo 
Manual de inspeção de saúde da corporação e possíveis 
melhorias na qualidade do serviço. Como convidado, o 
presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, presti-
giou e apoiou o encontro.

XV ENEME    

 
    O Assessor de Comunicação Institucional PM, Cel Mar-
cello Martinez Hipólito, e o Assessor Parlamentar Federal, 
Cel Camilo Bridi, representaram a ACORS de 26 a 28 de 
agosto no XV Encontro Nacional de Oficiais Militares Esta-
duais, em Natal, no Rio Grande do Norte. Diante da atenta 
plateia composta por Oficiais de todo o país, apresenta-
ram o Ciclo Completo de Polícia e o case da ACORS no pai-
nel Cenário e estratégias políticas de atuação associativa.
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Registro

Curso de Oratória

       
      
    No intuito de investir nos novos Oficiais, confirmando 
seu compromisso com as novas gerações, a ACORS dispo-
nibilizou gratuitamente um Curso de Oratória para os ca-
detes do CFO. As aulas foram ministradas pelo professor 
Silvio Luzardo que apresentou os pilares para a oratória 
em público, os fatores limitadores da comunicação, os ví-
cios de linguagem, posturas, técnicas e exercícios envol-
vendo dicção, discurso e gestos. Novas turmas já estão 
programadas para este semestre.

ACORS vai disponibilizar novas vagas ainda este ano Encontro do Quadro de Oficiais da Saúde contou com apoio da ACORS

Cel Martinez (à esq.) e Cel Bridi (à dir.) com Oficiais europeus em Natal

Expressão nacional

 ·                 O Assessor de Comunicação Institucional PM 
da ACORS, Cel Marcello Martinez Hipólito, represen-
tou a entidade no Rio de Janeiro, de 28 a 31 de julho, 
durante o 9º Encontro do Forum Brasileiro de Segu-
rança Pública. A temática do evento foi “Priorizando 
a vida: estratégias para redução dos homicídios no 
país”.

·                 A ACORS parabeniza o Maj Julival Queiroz 
de Santana por sua palestra no 1º Simpósio Nacional 
de Operações Especiais, no dia 3 de julho. Organizado 
pela Polícia Militar de Alagoas, o evento promoveu a 
interação entre os vários órgãos que compõem a Segu-
rança Pública no Brasil e permitiu que o Maj Santana 
detalhasse, em Maceió, “O que são operações policiais 
especiais levando-se em consideração as alternativas 
táticas modernas”.

·                 A ACORS também parabeniza o Maj Jorge Edu-
ardo Tasca, com doutorado pelo programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia de Produção (UFSC), por sua 
participação no XV ENEME, em Natal, como um dos 
painelistas do debate sobre Ciclo Completo de Polícia.



Interesses coletivos

     O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, e o 
vice-presidente da entidade, Maj Wallace Carpes, recebe-
ram no dia 3 de agosto o presidente da Adepol/SC, dele-
gado Ulisses Gabriel, e demais diretores da Associação de 
Delegados. Em conjunto, analisaram a proposta de Medida 
Provisória de regulamentação do Banco de Horas da se-
gurança pública, formalizando uma soma de esforços das 
associações classistas contra as Medidas Provisórias da Se-
gurança Pública.

Buscando aliados

    O presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, e o 
Secretário-geral da entidade, Cel Sérgio Luís Sell, estive-
ram reunidos no dia 5 de agosto com o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado Gelson Merísio, e o Líder 
da Bancada do Governo na Alesc, deputado Silvio Dreveck. 
Na pauta das audiências estava a retomada de diálogo com 
o Governo do Estado para tratar dos direitos dos Oficiais 
Militares ameaçados pela MP do Banco de Horas.
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Mobilização permanente
contra a MP que compromete
direitos adquiridos
    Antes mesmo do início da tramitação da Medida Provi-
sória 202/15, que regulamenta o Banco de Horas com pre-
juízos notórios aos Oficiais militares, a diretoria executiva 
da ACORS vem sensibilizando os comandantes-gerais PM 
e BM, os parlamentares catarinenses e o próprio Governo 
sobre as implicações das mudanças impostas pela MP em 
questão. Complexa, a atuação envolve campanhas de co-
municação, mobilização política e ações na Justiça.

     No campo da comunicação, a ACORS desenvolveu uma 
campanha explorando o slogan “Honrar a palavra – para 
os militares estaduais não é uma medida provisória”. As 
peças incluem um outdoor exposto em frente ao Centro 
Administrativo do Governo, um vídeo institucional exibi-
do no horário nobre nos canais RBS e RIC Record, anúncio 
em jornais e posts que viralizaram na web a partir do Fa-
cebook e Twitter.

     Para manter os associados informados, a comunicação 
da ACORS divulgou cada ação por meio do site, newsletter, 
a coluna mensal da entidade nos jornais Diário Catarinen-
se e Notícias do Dia e agora, de forma resumida, neste bo-
letim impresso. Em síntese, a ACORS se dispôs a esclarecer 
à população como a MP impacta a carreira dos servidores 
da Segurança Pública, cerceando uma série de Direitos 
estatutários históricos, incluindo Direitos constitucionais 
assegurados.

Medida Provisória 202/15

No gabinete do presidente da Alesc, deputado Gelson Merísio

Audiência com o deputado estadual Silvio Dreveck

Dirigentes da Adepol/SC em reunião na sede da ACORS



Audiência Pública sobre o 
Banco de Horas

    A pressão permanente exercida pela diretoria executi-
va da ACORS na Alesc e por Oficiais militares nas várias 
regiões do Estado surtiram efeito no dia 19 de agosto, com 
a aprovação, por unanimidade, de uma Audiência Pública 
envolvendo a MP 202/15. O vice-presidente da ACORS, Maj 
Wallace Carpes, acompanhou as reuniões da Comissão de 
Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Tribu-
tação, sempre sensibilizando os parlamentares acerca da 
condição única e diferenciada da carreira jurídica dos Ofi-
ciais militares.

Diretoria bem recebida

    Ainda mais motivados após o encontro de coronéis da 
PM e BM no dia 26 de agosto, o presidente da ACORS, Cel 
Fred Harry Schauffert, o vice-presidente Maj Wallace Car-
pes, o Secretário-geral, Cel Sérgio Luís Sell, e o Assessor 
Parlamentar Estadual, Ten Guilherme Silvy, estiveram na 
manhã seguinte ao jantar com os deputados Silvio Dreve-
ck e Marcos Vieira, detalhando e esclarecendo as implica-
ções da MP 202/15.
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Pressão na Serra

    Em Lages, o Tesoureiro da ACORS, Maj Luiz Eduardo 
Ardigó da Silva, o Comandante da 2ª RPM, Cel Zinder José 
Guedes Cardoso, o Comandante do 6 BPM, Ten Cel Leib-
nitz Martinez Hipólito, o Sub-Cmt Maj Alfredo Nogueira 
dos Santos, e o Comandante da 4ª Cia PMA, Maj Frederick 
Rambush, almoçaram no dia 17 de agosto com o Secretá-
rio da Casa Civil, Antônio Ceron, e o Secretário de Desen-
volvimento Regional de Lages, João Alberto Duarte. Na 
pauta do encontro, a sensibilização dos membros do Go-
verno sobre os direitos constituídos dos Oficiais Militares.

Iniciativa em Blumenau

    Em Blumenau, o Ten Cel Carlos Alberto Fritz Bueno, 
comandante do 10ª Batalhão da Polícia Militar, e o Maj PM 
Alexsandro Cravo Kalfeltz esteviveram reunidos no dia 10 
de agosto com o deputado estadual Ismael Santos. Na au-
diência, após os esclarecimentos prestados pelos Oficiais, 
o parlamentar se mostrou sensibilizado em apoiar os ser-
vidores da Segurança Pública.

Medida Provisória 202/15

Oficiais elucidam o Secretário da Casa Civil, Antônio Ceron, sobre as impli-
cações da MP 202/15 para os militares estaduais

Deputado Ismael recebeu Oficiais no Vale do Itajaí ACORS subsidiou os deputados Silvio Dreveck e Marcos Vieira com esclare-
cimentos sobre a MP 202/15 antes da Audiência Pública de 2 de setembro

Vice-presidente da ACORS, Maj Wallace Carpes, na Alesc
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Assessoria de Comunicação

O valor da palavra empenhada

(Reprodução da coluna mensal da ACORS na 

mídia impressa)

“Você pode brigar com qualquer um, mas nunca brigues 
com a sua consciência.” 
Luiz Henrique da Silveira

    Em tempos de crise econômica e política, procuro ansio-
samente um chefe, um líder, um pensador, um estadista, 
que possa amainar o meu sofrimento e conduzir-me pela 
mão rumo à segurança. Sonho que ele seja uma simbiose 
histórica do Sultão muçulmano Saladim e da verve de Ge-
túlio Vargas. Cá entre nós – vocês hão de concordar comigo 
–, a nossa republiqueta tupiniquim das bananas está um 
caos. Preciso encontrar esse Deus encarnado para amai-
nar o meu suplício. Busco alguém que procure alcançar 
as metas – os objetivos quantificados – de interesse social, 
que não devem ser elaboradas somente por técnicos de 
escritório. De leste a oeste, de norte a sul, o povo deve ser 
ouvido. Preciso de um estadista que tenha a convicção de 
que o Estado é composto por gente que tem face, certidão 
de nascimento, um lugar para viver, mas acima de tudo 
possui sentimentos. Metas não são palavras jogadas ao 
léu, mas para atingi-las precisamos nos expressar. Quan-
do articulamos as palavras, devemos ter cuidado com o 
seu emprego, pois quando passam do aparelho fonador 
para o papel e são firmadas de próprio punho em acordo 
coletivo, não devem mudar de posição ou sentido unila-
teralmente. Acordos firmados devem ser honrados. Caso 
haja pressão, arrependimento ou conchavos sub-reptícios 
para atender quem trabalha na sala lúgubre da mesa fria 
da morte, em nome da ética, pressupõe-se que as partes 
devem retomar o diálogo para evitar dissabores. Em épo-
ca de cobertor curto, não é de bom alvitre retirar de uns 
para dar a outros depois de empenhar a palavra. Dotados 
de virtudes e defeitos humanos, extirpamos do nosso meio 
as maçãs podres, mas a grande maioria dos militares es-
taduais é forjada na mais firme têmpera do aço da digni-
dade humana. Honrar a palavra empenhada é algo que 
trazemos de berço e lapidamos nos bancos das Academias 
Militares. Quebrar um acordo é considerado uma deson-
ra, capaz de nos levar ao suicídio anômico, onde, segundo 
Émile Durkein, “existe a crença de que todo o mundo so-
cial, com seus valores e regras, desmorona-se em torno de 
si”. Em pleno século XXI, teríamos que relembrar Giaco-
mo Puccini, na sua ópera Madame Butterfly, enunciando: 
“Morrer com honra quando não se pode mais viver com 
honra”.
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Mobilização da Segurança Pública contra a MP que regulamenta o 
Banco de Horas conquista apoio dos formadores de opinião 



Execução em ação coletiva

     Encontra-se em fase de execução de sentença os autos 
da Ação Coletiva n. 0500783-03.2012.8.24.0023, da Capital, 
em que foi julgado procedente o pedido para condenar o 
Estado ao pagamento dos reflexos do estímulo operacional 
sobre férias com respectivo abono e sobre a gratificação 
natalina. Os associados que não ajuizaram referida ação 
de forma individual podem esclarecer, junto à Assessoria 
Jurídica da ACORS, como proceder para execução dos va-
lores retroativos a abril de 2007.

Pagamento de férias

     A Assessoria Jurídica da ACORS obteve vitória para o 
Oficial da PMSC que teve negado o pagamento de férias 
referentes a 2014, ano de sua aposentadoria, de forma 
proporcional, além do terço constitucional. Na decisão ju-
dicial foi assegurado ao autor o direito a indenização pe-
las férias não gozadas proporcionais, acrescidas do terço 
constitucional (fonte: Autos n. 0303102-20.2015.8.24.0023). 

Absolvição de Oficiais

     Após vários meses de tramitação, teve desfecho no dia 
14 de agosto o processo-crime em que três coronéis da 
PMSC eram acusados do cometimento do crime militar 
de peculato por terem, segundo a acusação, causado pre-
juízo ao erário ao receberem horas extras sem as terem 
prestado. Com total envolvimento da Assessoria Jurídica 
da ACORS a Justiça foi feita e os coronéis foram absolvi-
dos por unanimidade. Entendeu a Magistrada, bem como 
o digno Conselho de Justiça, que a conduta dos acusados 
não constitui crime. Que os mesmos não lesionaram o erá-
rio, não violaram qualquer dever funcional. Que o serviço 
foi prestado e, portanto, fizeram jus ao percebimento das 
horas extras.

Vara da Justiça Militar

     A ACORS parabeniza os desembargadores que com-
põem o Tribunal Pleno do TJSC pela pertinente votação 
referente à Vara da Justiça Militar. Após intensa mobili-
zação por parte das associações que representam os mi-
litares estaduais, os comandos-gerais e as assessorias das 
corporações, a decisão final, de agosto de 2015, manteve 
a competência atual. As alterações, portanto, resumem-se 
ao acréscimo de algumas matérias afetas aos militares es-
taduais - não vinculadas aos vencimentos - que estavam 
sob a competência da Vara da Fazenda. Para jubilo da PM 
e do CBM, a Vara do Crime Organizado não será absorvida 
pela Vara da Justiça Militar em Santa Catarina.

Assessoria Jurídica
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Interação entre entidades

     O presidente da OAB-SC, advogado Tullo Cavallazzi Fi-
lho, recebeu no dia 27 de julho o presidente da ACORS, Cel 
Fred Harry Schauffert, e o assessor jurídico da entidade, 
Noel Baratieri, em audiência na sede da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, em Florianópolis. Ao tratarem dos direi-
tos dos Oficiais PM e BM, ativos e inativos, o dr. Cavalla-
zzi relembrou de quando prestou serviço militar no 63º 
Batalhão de Infantaria (Batalhão Fernando Machado), no 
NPOR, sendo Tenente R/2 do Exército Brasileiro. O encon-
tro também foi acompanhado pela estagiária da Baratie-
ri Advogados, Ana Cláudia, e pelo Maj PM Otávio Manoel 
Ferreira Filho, do 18º BPM de Brusque, e permitiu à ACORS 
ofertar à OAB-SC exemplares da revista Ordem Pública e 
Defesa do Cidadão, livros técnicos de autores Oficiais da 
PMSC e souvenirs personalizados da Associação.

Maioridade penal

      O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 
19 de agosto, em segundo turno, a Proposta de Emenda à 
Constituição 171/93, que diminui a maioridade penal de 18 
para 16 anos em alguns casos. A proposta obteve 320 votos 
a favor e 152 contra. A matéria será enviada ao Senado.
     De acordo com o texto aprovado, a maioridade será 
reduzida nos casos de crimes hediondos – como estupro e 
latrocínio – e também para homicídio doloso e lesão cor-
poral seguida de morte. Em julho, a proposta foi aprovada 
em 1º turno com o voto favorável de 323 deputados e 155 
votos contra.
     O texto aprovado é uma emenda apresentada pelos de-
putados Rogério Rosso (PSD-DF) e Andre Moura (PSC-SE). 
Essa emenda excluiu da proposta inicialmente rejeitada 
pelo Plenário os crimes de tráfico de drogas, tortura, ter-
rorismo, lesão corporal grave e roubo qualificado entre 
aqueles que justificariam a redução da maioridade. Pela 
emenda aprovada, os jovens de 16 e 17 anos deverão cum-
prir a pena em estabelecimento separado dos adolescen-
tes que cumprem medidas socioeducativas e dos maiores 
de 18 anos.

(Extraído do portal câmara.br)

Noel Baratieri, Tullo Cavallazzi Filho e o Cel Fred Harry Schauffert



Por trás da farda
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Academia de Letras dos
Militares Estaduais celebra
três anos em setembro

     A Academia de Letras dos Militares Estaduais come-
mora em outubro três anos de atividades profícuas e de 
atuação inspiradora. Para marcar a data, será realizada 
uma solenidade festiva no dia 30 de setembro, nos salões 
da ABVO, com o devido protocolo que sempre emociona os 
membros e convidados da Almesc: velas acesas ao início 
e adormecidas ao final da cerimônia, Imortais trajando 
balandrau e insígnia, discursos poéticos e a posse de três 
novos confrades.

     Com a ampliação das 17 cadeiras iniciais, preenchidas 
em setembro de 2012, para 27 cadeiras este ano, tomarão 
posse como Imortais da Alesc o Cel PM Fred Harry Schau-
ffert, presidente da ACORS, o Cel BM Edupércio Pratts e o 
Subten BM Henrique Nakalski. Para ingressar na confra-
ria, em linhas gerais, é necessário ter no mínimo uma obra 
publicada, que pode versar sobre temas técnicos da Polí-
cia 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.

     À frente de todo este processo está uma “figura carim-
bada” no seleto rol de confrarias. Presidente da Almesc 
desde a sua fundação, o Cel Roberto Rodrigues de Mene-
zes, que está na Reserva da PMSC desde 1997, integra a 
Associação de Cronistas, Poetas e Contistas Catarinenses, a 
Academia de Letras do Brasil/SC/Florianópolis – ocupando 
a cadeira que tem como patrono justamente um Oficial, o 
Maj Ildefonso Juvenal da Silva -, a Academia São José de 
Letras e a Academia Desterrense de Letras. Desde o ano 
passado, também é membro efetivo do Instituto Histórico 
e Geográfico de Santa Catarina.

     Entre as publicações que garantiram seu acesso a ins-
tituições tão relevantes para a literatura e a cultura estão 
11 obras lançadas entre 1999 e 2015 – incluindo “Vem e 
segue-me”, biografia do Monsenhor Francisco de Sales 
Bianchini ─ e a co-autoria em uma dezena de antologias. 
Recentemente, também teve um conto, um poema e uma 
crônica selecionados para a coletânea Prêmio Buriti Lite-
ratura 2014. O reconhecimento, sem dúvida, faz jus a uma 
vida dedicada ao aprendizado permanente e ao ensino de 
qualidade.

     Como Oficial da PMSC, com formação em pedagogia 
e comunicação social, o Cel Roberto serviu no Palácio do 
Governo e no Tribunal de Justiça, em Florianópolis, e no 
Oeste do Estado em São Miguel d’Oeste e Chapecó, mas 
foi no Centro de Ensino que se realizou plenamente. Ali, 
além de professor, foi diretor do Colégio Feliciano Nunes 
Pires, comandante do Centro de Formação de Praças, co-
mandante da Academia de Polícia e comandante interino 
do próprio Centro de Ensino.

     Casado, pai de três filhos, o Cel Roberto fez da Reser-
va uma oportunidade única para se dedicar à produção 
literária e, na mesma esteira, à promoção literária, por 
meio da Academia fundada em parceria com o Cel Na-
zareno Marcineiro e o Cel Paulo Roberto Bornhofen, que 
permanece como vice-presidente da Almesc. “A Academia 
de Letras dos Militares Estaduais é fundamental inclusi-
ve para o reconhecimento que as corporações terão por 
parte de entidades culturais civis”, avalia o Oficial que no 
momento, além dos preparativos para a solenidade de 30 
de setembro, vem trabalhando para a instalação de uma 
biblioteca no HPM.

Cel Roberto Rodrigues de Menezes, fundador e presidente da Almesc

Momento de descontração, na sede da ACORS


