
 A Chapa A, liderada pelo Cel Fred Harry Schauffert, foi reeleita pelos Oficiais Militares para a gestão 
da ACORS no biênio 2014-2016. De 6 a 8 de maio, 761 Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar, em 
uma participação nunca antes registrada em pleitos da entidade - compareceram às urnas nas principais 
cidades do Estado, confirmando o favoritismo da diretoria executiva reeleita com 82,2% dos votos.
  Realizada em 30 de maio, a posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da ACORS, também 
reeleito com 75% dos votos, foi prestigiada pelos Comandantes-Gerais PM e BM, Cel Valdemir Cabral e Cel 
Marcos de Oliveira, respectivamente, e pelo Secretário Adjunto de Segurança Pública, Cel Fernando 
Rodrigues de Menezes, designado para representar na solenidade o Governador Raimundo Colombo.
      Em seu discurso de posse, o Cel Schauffert destacou o profissionalismo com que os Oficiais conduzem 
os trabalhos na ACORS, ainda que o serviço seja voluntário e desafiante. “Não é fácil representar uma classe 
essencialmente composta por líderes, preparados para comandar, por isso quero agradecer a todos que 
integram a gestão da ACORS e aos associados, que ratificaram nas urnas sua confiança nesta equipe”, 
expressou o presidente reeleito, satisfeito com a crescente politização, coesão e mobilização da classe em torno 
dos seus direitos.
      “Quem deve agradecer somos nós, associados da ACORS, por tudo o que a entidade tem feito, desde a 
gestão do Cel Marlon Teza. Se estamos atravessando um ótimo período, com pendências históricas resolvidas, 
é mérito da associação que construiu estes avanços”, elogiou o Cel Fernando de Menezes na cerimônia que 
lotou o espaço destinado ao evento, no Clube dos Oficiais, prestigiada inclusive por representantes de outras 
entidades militares, como o Cel Edison Ortiga, presidente da Associação Elói Mendes, e o Cel Vanderlei Souza, 
Diretor Executivo da ABVO.

Florianópolis, maio de 2014
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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Reeleição da Diretoria 
é marcada por 
pleito histórico

Diretores, Conselheiros e Assessores da ACORS na foto oficial da posse com as autoridades convidadas
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 Caros Associados,
 
     Busco no léxico da Língua Pátria o verbo 
agradecer. Agradecer a todos aqueles que 
direta ou indiretamente contribuíram para o sucesso 
pleno da ACORS. Agradecer ao Governo do Estado que 
manteve as portas abertas para a negociação. 
Agradecer aos Secretários de Estado da Fazenda, 
da Administração, ao Coordenador do Coner, ao 
Chefe da Casa Militar e a sua equipe de Oficiais. 
Agradecer aos Comandantes-Gerais PM e BM, seus 
Subcomandantes-Gerais, Chefes do Estado
-Maior Geral com respectivas equipes de Oficiais 
colaboradores. Agradecer aos Assessores Militares 
da ALESC, do TJSC, do MPSC e do TCESC. Agradecer 
à Diretoria Executiva, aos Assessores, ao Conselho 
Fiscal e aos Representantes Regionais da associação. 
Agradecer a todos os Oficiais associados que 
confiaram na equipe da ACORS oportunizando 
através do voto nossa permanência, e os próximos 
dois anos conduzindo os destinos da associação. 
Esta postura aumenta a nossa responsabilidade em 
bem representá-los. Continuamos na luta em defesa 
dos nossos direitos.
 
Respeitosamente,
Cel PM R/R Fred Harry Schauffert
Presidente

Expediente:

Diretoria Executiva
Presidente: Cel PM Fred Harry Schauffert
1º Vice-presidente: Maj PM Wallace Carpes 
2º Vice-presidente: Ten Cel BM Flávio Rogério Pereira 
Graff 
Secretário Geral: Ten Cel Sérgio Luís Sell 
1ª Secretária: Ten PM Clarissa Dias Soares
2º Secretário: Ten Cel PM Abelardo Camilo Bridi
Tesoureiro: Maj PM Luiz Eduardo Ardigó da Silva
1º Tesoureiro: Maj PM Renato Abreu 
2ª Tesoureira: Ten BM Natália Cauduro da Silva

Conselho Fiscal:
Cel PM Marlon Jorge Teza
Cel PM PM RR Cleres Alberto Steffens
Cel BM Onir Mocellin
Cap PM Frederick Rambusch
Maj PM Marcelo Egídio Costa

Assessores:
Legislação Institucional PM: Ten Cel PM Marcelo Martinez 
Hipólito
Legislação Institucional BM: Maj BM Charles 
Fabiano Acordi
Informática: Ten PM Luis Guilherme de Lima Veronese
Comunicação: Ten PM Diego Rodrigues Machado
Associação Elói Mendes: Cel PM R/R Edison Carlos Ortiga
Reserva Remunerada: Cel PM R/R José Alfredo Estanislau
Quadro de Saúde: Ten Cirurgiã Dentista Márcia Regina da 
Silveira Aguiar
Jurídico: Cap PM Thiago Augusto Vieira

Endereço:
Rua Lauro Linhares, 1250 – Trindade
Florianópolis – SC – 88036-002
(48) 3334-0992
acors@acors.org.br
www.acors.org.br
 
Informativo:
Textos e fotos: Ana Lavratti
Informação escritório de comunicação
Projeto gráfico: Thiago Mangrich
Distribuição gratuita
Tiragem: 1400 exemplares
Jornalista responsável: Ana Lavratti SC428JP
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Registro
Audiência com o Governador

     No dia 5 de maio, data em que se celebra o 
aniversário da PMSC, uma comitiva da ACORS foi 
recebida pelo Governador Raimundo 
Colombo, em Florianópolis. Na audiência, no Centro 
Administrativo, o presidente Cel Fred Harry 
Schauffert, o Ten Cel Sérgio Luís Sell, o Ten Cel 
Flávio Graff, o Maj Wallace Carpes e o Cap 
Thiago Augusto Vieira formalizaram, em nome dos 
associados, o reconhecimento ao esforço do 
Governo para ampliar os direitos dos Oficiais 
Militares Estaduais, como o desbloqueio do Teto 
remuneratório. Solícito e interessado, o 
governador frisou sua admiração, respeito e 

parceria com a entidade.

Banco de Horas

     Para agilizar a tramitação dos Projetos de Lei 
que regulamentam as escalas de serviço e o Banco 
de Horas, a diretoria da ACORS esteve reunida, no 
mês de maio, com o Comandante-Geral da Polícia 
Militar, Cel Valdemir Cabral, o Comandante-Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar, Cel Marcos de Oliveira, o 
Coordenador do CONER, Décio Vargas, e os 
Delegados da Polícia Civil Ricardo Tomé e André 
Mendes da Silveira, representantes da ADEPOL. 
A expectativa é de celeridade no processo a partir 
de agora, considerando-se o bom diálogo entre os 
envolvidos e a receptividade do Governo aos 
Projetos de Lei formalmente apresentados.

Aniversário da PMSC

   Divididos em comitivas, os diretores da ACORS 
prestigiaram os eventos alusivos aos 179 anos da 
Polícia Militar em Santa Catarina, como a 
solenidade de aniversário, no dia 5 de maio, e a 
Feijoada da PMSC, no dia 11 de maio. A ACORS
também manifestou-se publicamente por 
ocasião da passagem do Comando-Geral para o 
Cel Valdemir Cabral, desejando um ótimo trabalho 
e a manutenção da parceria através de anúncio 
publicado no jornal Diário Catarinense.

Maio Amarelo

   Nos moldes do Outubro Rosa, ganha força no 
Brasil o movimento Maio Amarelo, saudável 
parceria entre o Poder Público e a sociedade 
civil para alertar sobre o alto índice de mortos e 
feridos no trânsito. Pela primeira vez, a ACORS 
está engajada na iniciativa, divulgando a 
campanha e chamando atenção para a 
problemática através dos seus meios de 
comunicação.

Festa do Pinhão 2014

    A ACORS, que tradicionalmente apoia a Festa do 
Pinhão, em Lages, convida seus associados para 
que prestigiem a Caserna dos Oficiais, instalada no 
Parque Conta Dinheiro a partir de 13 de junho. 
Além do confortável ponto de encontro, será 
disponibilizado um ônibus de Florianópolis para 
Lages nos dias 14 e 21 de junho, com saída às 
15h30min. Mais informações na ABVO pelo fone: 
(48) 3234-9866.
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     A apuração dos votos exigiu mais de quatro horas 
de trabalhos, por ainda ser realizada manualmente, 
e foi acompanhada por integrantes e simpatizantes 
das duas chapas que lotaram a churrasqueira da 
ABVO até a 0h30min do dia 9 de maio. Reeleita, a 
Chapa A fez 625 votos para a Diretoria Executiva, 
contra 136 votos para a Chapa B, e 572 votos para o 
Conselho Fiscal, contra 188 votos destinados à Chapa 
B. Marcado pela participação e pelo congraçamento, 
o pleito reuniu de Cadetes PM e BM ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
Cel Marcos de Oliveira, passando por 
ex-Comandantes-Gerais como o Cel RR João Lázaro 
Braga Filho, primeiro Oficial a votar em 
Florianópolis.
 “Este comparecimento expressivo às urnas 
aumenta em muito a responsabilidade que pesa 
sobre os nossos ombros de melhorar esta 
representação e confirma a nossa união e propósito, 
coordenados em prol da classe dos Oficiais Militares 
Estaduais”, avalia o presidente reeleito, que recebeu 
com total interesse as propostas formalmente 
entregues pela Chapa B para que sejam avaliadas e 
se necessário encaminhadas ao longo da próxima 
gestão.

CHAPA ELEITA:

PRESIDENTE: Cel PM RR Fred Harry Schauffert
1° VICE-PRESIDENTE: Maj PM Wallace Carpes
2° VICE-PRESIDENTE: Ten Cel BM Flávio Rogério 
Pereira Graff
SECRETÁRIO-GERAL: Ten Cel Sérgio Luís Sell
1° SECRETÁRIA: Ten PM Clarissa Dias Soares
2° SECRETÁRIO: Ten Cel PM Abelardo Camilo Bridi
TESOUREIRO-GERAL: Maj PM Luiz Eduardo Ardigó 
da Silva
1° TESOUREIRO: Maj PM Renato Abreu
2° TESOUREIRA: Ten BM Natália Cauduro da Silva

CONSELHO FISCAL: 
Cel PM RR Marlon Jorge Teza
Cel PM RR Cleres Alberto Steffens
Cel BM Onir Mocellin
Maj PM Marcelo Egídio Costa
Cap PM Frederick Rambusch

Integrantes e simpatizantes das duas chapas 
confraternizam após o anúncio do resultado 

Eleições na ACORS

Primeiro a votar: Cel RR João Lázaro Braga 
Filho, Ex-Comandante-Geral PM, abriu as 
votações em Florianópolis

Chapa A: Ten Carolina Maria Bachmann, 
Representante em Blumenau e região, 
Ten Luís Guilherme Veronese, Assessor de 
Informática, Maj Luiz Eduardo Ardigó da 
Silva, Tesoureiro, Ten Diego Rodrigues 
Machado, Assessor de Comunicação, e o 
presidente da ACORS, Cel Fred Harry 
Schauffert

Transparência: Cel Edison Ortiga presidiu os trabalhos de 
apuração dos votos

Galeria de presidentes: Cel Schauffert, 
reeleito, com os ex-presidentes da ACORS, 
Cel Marlon Jorge Teza, Ten Cel Marcio Luiz 
Alves e Cel José Mauro da Costa

Chapa B: Discurso do candidato à 
presidência, Cel Ed´Oner Paes Sá

Fila para votar: Cadetes BM lotaram a ACORS no fim da tarde

Fila para votar: Cadetes PM compareceram 
em peso ao meio-dia

Integração: Mais de 400 Oficiais foram 
recebidos pelos candidatos na sede da ACORS

Solenidade de posse: Discurso do 
Cel Fernando de Menezes, Secretário Adjunto 
de Segurança Pública

Comandantes-Gerais: Cel BM Marcos de Oliveira e Cel PM 
Valdemir Cabral na posse da diretoria reeleita

      Com transparência, organização e lisura, a ACORS realizou suas Eleições em duas etapas, nos dias 6 e 
7 de maio nos principais quartéis do Estado, e no dia 8 de maio na sede da entidade, em Florianópolis, com 
escrutínio realizado na Assembleia Geral iniciada imediatamente após a conclusão do pleito. Pela Chapa A, 
concorria à presidência o Cel Fred Harry Schauffert, candidato à reeleição após seis anos de dedicação à 
entidade, como vice-presidente de 2008 a 2010 e como presidente desde então, e à presidência do Conselho Fiscal 
o atual presidente da Feneme, Cel Marlon Jorge Teza. Pela Chapa B, de oposição, concorriam à presidência da 
entidade e do Conselho Fiscal, respectivamente, o Cel Ed´Oner Paes Sá e o Cel Flamariom Santos Schieffelbein.
    

De Cadetes a ex-Comandantes-Gerais,      associados fizeram questão de votar
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Conseg 2015

     O Assessor Institucional da ACORS, Ten Cel 
Marcello Martinez Hipólito, Comandante do 12º 
BPM, foi o Delegado mais votado entre todos que 
participaram do pleito para o Conseg 2015. A 
eleição ocorreu em Porto Alegre, durante a 
etapa Região Sul dos Diálogos Regionais – evento 
preparatório para a 2ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública, a ser realizada no ano que vem.
     Além de assegurar a presença de um Assessor 
da ACORS como Delegado do Conseg, os Oficiais 
catarinenses também contribuíram em todos os 
debates, acrescentando críticas e sugestões ao 
processo de construção de um novo modelo de 
Segurança Pública, pautado na democracia 
participativa. Destaque para a participação do 
Ten Cel Abelardo Bridi como coordenador de 
um grupo de trabalho e para o Ten Ruy Florêncio 
Teixeira, relator responsável pela apresentação 
das conclusões do grupo em questão aos demais 
participantes.

O Senado quer saber

     O Senado Federal realizou de 5 a 15 de maio, 
através de seu portal, uma enquete com o 
seguinte questionamento: “Você é a favor ou contra a 
proposta que desmilitariza o modelo policial, 
convertendo as atuais polícias Civil e Militar em 
uma só, de natureza civil?” Ao todo, a enquete 
do DataSenado recebeu 98.648 votos, sendo que 
54% foram contrários à mudança e 46% a favor 
da PEC 51/2013, de autoria do senador Lindbergh 
Farias (PT-RJ) que reestrutura a segurança pública, 
propõe aos Estados organizarem suas polícias em 
carreira única e dispõe sobre o Ciclo Completo de 
Polícia, com policiais de natureza civil realizando as 
tarefas ostensivas, preventivas, investigativas e de 
persecução penal.

Atuação nacional
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Congresso Internacional

 A ACORS esteve presente no Congresso 
Internacional de Segurança Pública, em São José do 
Rio Preto (SP), no dia 11 de abril. Além da troca de 
experiências, o evento com mote “Repensando o 
Direito à Segurança” possibilitou debates profícuos 
sobre a desmilitarização, unificação, ciclo completo 
de polícia, carreira única e o panorama atual das 
polícias no Brasil. “Os organizadores levaram o 
debate para dentro do ambiente acadêmico, 
oportunizando às forças policiais exercerem o 
seu direito de defesa, em vez de simplesmente 
apanharem caladas nessas questões polêmicas. Por 
outro lado, nossa omissão nesses encontros pode 
custar caro, inclusive com risco de extinção das 
instituições e da classe dos Oficiais”, avalia o 
presidente da ACORS, Cel Fred Harry Schauffert.

Pressão em Brasília

  De 20 a 23 de maio, a ACORS designou uma 
comitiva para acompanhar, agilizar e mesmo 
influenciar a tramitação de projetos de 
interesse dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar na Câmara Federal. Sob a 
liderança do presidente da entidade, Cel Fred Harry 
Schauffert, os Oficiais catarinenses foram recebidos 
em Brasília pelo Ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, pela Secretária Nacional de Segurança 
Pública, Regina Miki, e pelo deputado federal José 
Carlos Vieira. Complementando a viagem, o Cel 
Schauffert e o Ten Cel Abelardo Bridi participaram 
em Belo Horizonte da Assembleia Geral da 
Amebrasil, juntamente com representantes de 
outras entidades militares estaduais.
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Nova denominação
 
     O advogado Noel Antonio Tavares de Jesus, por 
força de decisão judicial, alterou seu sobrenome, 
passando a chamar-se Noel Antonio Baratieri. 
Conforme regras da OAB, seu escritório, 
consequentemente, precisou atualizar sua 
denominação social, o que levou a assessoria 
jurídica da ACORS a mudar de Tavares Associados 
para Baratieri Advogados Associados, sem que isso 
represente qualquer alteração no atendimento. O 
nome mudou, mas a equipe, a estrutura, a qualidade 
do serviço e a atenção personalizada permanecem 
em constante aprimoramento, a fim de satisfazer 
todos os anseios da classe dos Oficiais Militares 
associados da ACORS.
  Nesse sentido, os advogados Gladimir Murer 
Júnior, OAB/SC 38.868, Bacharel em Direito pela 
Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC) e 
Maicon José Antunes, OAB/SC 39.011, Bacharel em 
Direito pelo Complexo de Ensino Superior de Santa 
Catarina (CESUSC), Especializando em Direito Penal 
e Processo Penal pelo Complexo Damásio de Jesus, 
passaram a fazer parte da Baratieri Advogados, 
somando conhecimento e competência ao escritório.

   Toda a equipe da Baratieri está disponível no 
novo contato:
contato@baratieriadvogados.com.br 
(48) 3223-5194

 

Polícia Legislativa
 
 A nossa Constituição Federal prevê a 
possibilidade do Poder Legislativo criar a 
própria polícia. Contudo, há apenas a referência à 
expressão “dispor sobre sua polícia”, sem delimitar ou 
especificar que tipo de atribuições ou espécies 
de polícias deveriam ser criadas, nem tampouco 
impor a obrigatoriedade de se instituir tal órgão no 
âmbito das Casas Legislativas. Em função disso, a 
Baratieri Advogados produziu parecer jurídico para 
a ACORS fundamentando ser um direito subjetivo das 
Assembleias Estaduais o exercício de um poder 
próprio de polícia, sendo a natureza jurídica da 
polícia legislativa como uma faculdade do Poder 
Legislativo.
 

Assessoria Jurídica

Florianópolis será o centro 
do debate sobre Segurança 
Pública em setembro

 A ACORS já garantiu presença na 12ª 
Conferência Executiva para a Segurança 
Pública na América do Sul e na 14ª Feira 
Internacional de Tecnologia, Serviços e Produtos 
para Segurança Pública, ambas agendadas para 9 
a 11 de setembro, no CentroSul, em Florianópolis. 
Realizados pela Associação Internacional dos 
Chefes de Polícia (IACP), os eventos atrairão 
os principais colegiados da segurança pública 
no país, palestrantes do Brasil e exterior para 
falar sobre a qualificação das forças policiais, e 
fornecedores dos mais avançados 
equipamentos para controle, prevenção e combate à 
criminalidade.
 A IACP promove quatro encontros 
internacionais por ano, distribuídos entre os 
territórios da Europa e da Índia, e em dois países 
fixos: os Estados Unidos e o Brasil. O diferencial 
deste ano, em relação à edição do ano passado, 
no Rio de Janeiro, será o enfoque acadêmico e a 
apresentação de pesquisas sobre segurança, 
conforme orientação da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública no sentido de promover maior 
interação com o Forum Nacional de Segurança 
Pública.
     Entre os Colegiados esperados no evento estão:
CONSESP - Colégio Nacional de Secretários 
Estaduais de Segurança Pública
CNCG - Conselho Nacional de 
Comandantes-Gerais das Polícias Militares e 
Corpo de Bombeiros Militares do Brasil
CONCPC - Conselho Nacional dos 
Chefes de Polícia (Policiais Civis do Brasil)
LIGABOM – Liga Nacional dos Corpos de 
Bombeiros Militares do Brasil 
DPRF Superintendentes - Reunião dos 
Superintendentes Regionais do 
Departamento da Polícia Rodoviária Federal
PERITOS - Conselho Nacional de 
Dirigentes Gerais de Órgãos Periciais Forenses
 
Mais informações sobre o evento:
Fagga | GL events
(21) 3035-3100; 
feirainterseg@feirainterseg.com.br
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     Oficial da Polícia Militar desde 1991, o Maj J 
Schmidt já atuou em Chapecó, Curitibanos, 
Jaraguá do Sul, Itapema e Baln Camboriú – 
cidade onde vive há quase 15 anos - mas é sob o olhar 
ameaçador da torcida, e não sob os códigos e o rigor dos 
quarteis, que ele revela sua máxima disciplina. 
Árbitro profissional mais antigo entre os que 
permanecem em atividade nos campos 
catarinenses, J Schmidt já apitou partidas 
disputadas entre seus próprios times, um 
catarinense e outro nacional, driblando com 
categoria a vontade torcer. Oficialmente imparcial, 
pode até não ganhar troféus no fim do jogo, mas em 
compensação, coleciona conquistas na carreira 
descoberta por acaso.
     Foi nos tempos de CFO, quando apenas quem 
estudava fora da caserna passou a ter direito ao 
externato, que ele, quase aos 46 minutos do 
segundo tempo, garantiu sua inscrição no Curso de 
Formação de Árbitros da Federação Catarinense de 
Futebol. O que seria apenas um pretexto para sair 
do quartel acabou protagonizando os interesses de 
quem cresceu em campo, entre o Pasto do Joca e as 
grades do América de Barreiros, e de quem continua 
crescendo em campo. Árbitro da Confederação 
Brasileira de Futebol, o Maj J Schmidt já apitou 
jogos em todas as regiões do país e nos principais 
estádios do Brasil, incluindo o privilégio de ser o único 
árbitro catarinense a trabalhar em um jogo de 
decisão do Campeonato Brasileiro, com a taça da 
Série D entregue diante de 50 mil pessoas.
     Casado há quase 20 anos, pai de um casal, 
J Schmidt chega a apitar até cinco jogos em um 
único fim de semana, e mesmo conciliando duas 
profissões, ainda encontra fôlego para estudar. 
Acadêmico de Psicologia, vê na nova formação um 
forte vínculo com as atividades que exerce, pela 
recente ampliação do quadro de psicólogos 
policiais militares – o que considera um dos principais 
avanços da corporação -, e pela contribuição do 
Instrutor Psicológico na preparação dos 
árbitros, que além da teoria e da performance física 
regularmente posta em xeque, merecem um 
melhor embasamento mental para lidar com 
as pressões, dentro e fora de campo. “Uma das 
coisas que mais me magoa é ouvir pessoas 

pedindo para ajudar o time delas ou para conseguir 
ingressos e camisas dos times”, desabafa, sem 
esconder que apesar de todo o controle já adquirido, 
a menor insinuação de que possa favorecer alguém 
o tira do sério.

Como foi seu preparo para se tornar árbitro de 
futebol?

Todo preparo inicia-se em sala de aula, com a 
teoria. Posteriormente vamos participando de 
partidas nas categorias de base e amadoras. Já a 
metodologia da parte física sofreu várias mudanças: 
primeiro com o cooper, com foco na resistência, 
depois com o fartlek, que alia resistência e 
velocidade, e atualmente com o sprint, que prima 
pela velocidade. A próxima tendência é um modelo 
que concilia agilidade e velocidade, o iô-iô test para 
árbitros e o ariete para os árbitros assistentes. 
Alguns fatores que me ajudam agora, 
próximo dos 45 anos, são não beber e não fumar, e só 
transpor noites em claro quando estou em serviço.

Algum jogo em que trabalhou causou polêmica?

Nossa! Tive vários jogos polêmicos. A torcida em 
geral acha que sabe tudo porque jogou 
peladas ou viu jogos pela TV. As pessoas acham que 
sabem mais que os árbitros só que veem o jogo com 
“outros olhos”, sob a ótica do seu interesse. Não posso 
dizer que nunca errei, mas esta necessidade que as 
pessoas têm de colocar a culpa na arbitragem 
porque seu time perdeu é absurda!

Qual a sua expectativa em relação à Copa do 
Mundo?

Eu gostaria de estar junto aos árbitros que vão 
trabalhar nesta Copa. E se pudesse escolher 
uma presença na final da Copa, não seria a da 
Seleção Brasileira, mas a do árbitro Sandro 
Meira Ricci, meu amigo, com seus assistentes, sem 
hipocrisia. O fato de ser um Árbitro CBF não me 
obriga a torcer pela Seleção. São setores diferentes. 

O Brasil está bem preparado para sediar a 
Copa do Mundo? O que poderia ser melhorado? 

Lamento o uso de violência por parte das 
pessoas mas a classe política que vem governando 
nosso país faz por merecer os movimentos sociais. 
Ainda assim, a cobrança da sociedade poderia ser de 
forma pacífica e constante. Se não for possível 
atender os anseios da população, que esta 
mesma população troque o governo, mas não vejo 
“melhores” políticos do que estes, para a 
população se sentir tão indignada. Aprovo todos os 
investimentos de ordem privada na Copa do Mundo, 
mas os de origem pública merecem uma profunda 
e exaustiva reflexão, pois teremos legados positivos 
em algumas regiões e “elefantes brancos” em outras.

Oficialmente imparcial
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