
   A ACORS recebeu no dia 2 de fevereiro os Comandantes-
-gerais, subcomandantes e Chefes do Estado Maior-geral, 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, com o 
propósito de aproximar a entidade das duas corporações e 
apresentar os principais pleitos da associação, em âmbito 
estadual e federal.

   Os Oficiais convidados foram recepcionados pelo presi-
dente, Cel PM RR Fred Harry Schauffert, além de 11 dire-
tores e assessores da ACORS no encontro seguido por um 
jantar, em Coqueiros. Em seu discurso, o Cel Schauffert 
destacou a 
seriedade e o profissionalismo com que a entidade é ge-
rida, as ameaças que rondam a carreira militar e sua ex-
pectativa de manter uma relação profícua com os dois 
Comandos.

Florianópolis, fevereiro de 2015
Informativo ACORS – Associação de Oficiais Militares de Santa Catarina
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ACORS promove jantar de 
integração com novos 
Comandantes-gerais PM e BM

Cel Fred Harry Schauffert (ao centro) repassa ao Cel Onir Mocellin e ao Cel Paulo Henrique Hemm os pleitos da ACORS

Subcomandante-geral PM, Cel João Henrique Silva, e o chefe do Estado 
Maior-geral PM, Cel João Ricardo Busi da Silva

Ten Cel Flávio Graff, vice-presidente da ACORS, e Cel Marcos Antônio de 
Oliveira, Subcomandante-geral BM

   De forma cordial, o Comandante-Geral PM, Cel Paulo 
Henrique Hemm, destacou o mérito da ACORS em relevan-
tes conquistas para o Oficialato e colocou-se à disposição 
da entidade. “Somos uma das melhores polícias do Brasil, 
e para mantermos essa condição precisamos trabalhar em 
parceria. As portas do meu gabinete sempre estarão aber-
tas para a ACORS”, prometeu.

   Com a mesma tônica, o Comandante-Geral BM, Cel Onir 
Mocellin, parabenizou os membros da diretoria pelo tra-
balho voluntário que exercem em prol do Oficialato. “Te-
mos que resguardar a enaltecer a associação, pois ela nos 
blinda com suas lutas”, destacou.
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Prezados associados,

No limiar de um novo ano de 
trabalho conclamo a todos para 
que deixemos de lado a despoliti-
zação, retiremos as amarras que 
nos manietam, as vendas que nos 
obstruem a visão, as mordaças 
que emudecem as nossas vozes, 
os abafadores que nos deixam 
no silêncio, a castração que nos 
é imposta por aqueles que se jul-
gam mais poderosos do que nós. 
Ignoremos os boatos de quartéis 
e busquemos a informação fide-

digna sem temor. Sejamos porta-vozes da verdade. Forme-
mos um corpo único, solidário, fraterno, corporativo em 
busca permanente pelo que nos deve ser concedido por 
direito. Afugentemos a autofagia. Participemos ativamen-
te dos nossos encontros e reencontros de trabalho em prol 
da classe deixando de lado as mágoas e os melindres, visto 
que somos apenas passageiros em breve viagem evolutiva 
pelo orbe terrestre. Compareçamos às nossas assembleias 
para exercitarmos os nossos direitos e deveres de Oficiais 
associados da ACORS. Fica aqui o chamamento para o nos-
so primeiro encontro laboral, agora em 27 de março.

Cordialmente, 
Cel PM R/R Fred Harry Schauffert
Presidente da ACORS

Expediente:
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2º Secretário: Cel 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
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
Parlamentar Federal: Cel PM R/R Abelardo Camilo Bridi
Parlamentar: Ten PM Guilherme Silvy
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

Se você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.brSe você utiliza Redes Sociais, interaja com a ACORS no www.facebook,com/acors1 www.twitter.com/acors e mantenha seu cadastro atualizado no www.acors.org.br

Opinião

Gentileza gera gentileza

O ser humano é violento por natureza ou a sociedade é 
que o faz assim?
A polícia militar é violenta porque é militar ou porque é 
polícia?
A polícia militar é violenta porque inclui candidatos locais 
ou oriundos do país inteiro?
O povo brasileiro é violento ou é pacífico?
Quem é responsável pela violência do ser humano: 
a herança genética ou cultural?
Essas e inúmeras outras perguntas necessitam de um estu-
do profundo para que possamos respondê-las com preci-
são. O Brasil atual que vive do alumbramento do “Estado 
Democrático de Direito”, formado por um povo que adora 
levar vantagem em tudo, aprecia uma gorjeta, deixa tudo 
para resolver na última hora, amarga números sombrios 
nas estatísticas mundiais de coisas nefastas. Uma Nação 
capitaneada por administradores públicos corruptos re-
passa ao povo que essa é a regra a ser aplicada a todas as 
demandas sociais ocorridas diariamente em todos os re-
cantos do território. Essa é a cultura vigente no País. Con-
clui-se empiricamente, portanto, que vivemos sob a égide 
da impunidade, da anarquia, do favorecimento de uns em 
detrimento de outros. As Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares, instituições estaduais bicentenárias, 
presentes 24 horas a serviço da grei, constituem o antepa-
ro entre a barbárie institucionalizada e a sociedade atô-
nita. Somos selecionados e recrutados a partir desse povo 
assim formatado culturalmente. Trazemos incrustados 
no interior do corpo e da alma os vícios culturais que ad-
quirimos desde o berço. Personalidade e caráter fundidos 
a partir de um modelo distorcido de convivência social. 
Para minimizar esses efeitos deletérios provocados pela 
pressão da árdua atividade a que são submetidos seus in-
tegrantes, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar 
catarinenses, por meio da gestão dos oficiais assessorados 
por praças, têm investido na ampliação do Programa de 
Gerenciamento do Estresse Profissional. No campo da 
formação, os Centros de Ensino, responsáveis pela confi-
guração dos oficiais e praças, possuem um notável corpo 
docente formado por cidadãos oriundos de universidades 
civis, bem como excelentes instalações físicas, com biblio-
tecas dotadas de um amplo acervo de obras técnicas que 
são referência para qualquer centro acadêmico do Esta-
do. Ainda no campo do conhecimento, as instituições se 
adequaram à implementação do Código de Conduta para 
os Encarregados da Aplicação da Lei (CCEAL), adotado 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro 
de 1979, que, nos seus oito artigos, auxilia na regulação 
da conduta policial. O policial ou bombeiro que extrapole 
no uso da força ou seja corrupto pode fazer com que todos 
os seus pares sejam vistos como violentos ou corruptos, 
porque o ato individual reflete como ato coletivo da insti-
tuição. Estamos no limite da pressão social, mas fazendo a 
nossa parte no uso legítimo da força. Precisamos da con-
trapartida da sociedade. 

Comissão da 
Verdade x Polícia Militar

   A Comissão Nacional da Verdade e seu ódio para com a 
Polícia Militar é um tema que atinge diretamente todos os 
brasileiros. Órgão da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, com o objetivo de promover “investigações sobre as 
graves violações de direitos humanos ocorridas no perí-
odo entre 1946 e 1988”, a Comissão traz em seu relatório 
final conclusões que exorbitam sua atuação, chegando a 
propor a “desmilitarização das polícias militares estadu-
ais em suas folhas 971 e 972, item n. 20.
     A mesma Comissão que propõe a extinção dessas insti-
tuições seculares defende ainda, em outro trecho: “A atri-
buição de caráter militar das polícias militares estaduais, 
bem como sua vinculação às Forças Armadas, emanou de 
legislação da ditadura militar, que restou inalterada na es-
truturação da atividade de segurança pública fixada pela 
Constituição brasileira de 1988. Essa anomalia vem per-
durando, fazendo com que não só não haja a unificação 
das forças de segurança estaduais, mas que parte delas 
ainda funcione a partir desses atributos militares, incom-
patíveis com o exercício da segurança pública no Estado 
democrático de direito, cujo foco deve ser o atendimento 
ao cidadão. Torna-se necessário, portanto, promover as 
mudanças constitucionais e legais que assegurem a des-
vinculação das polícias militares estaduais das Forças Ar-
madas e que acarretem a plena desmilitarização desses 
corpos policiais, com a perspectiva de sua unificação em 
cada estado.”
     Isso não é verdade! A Polícia Militar é secular e foi 
por muito tempo a única instituição policial brasileira. 
Chegou a ser “reorganizada” em 1969, mas existe desde o 
século XVIII em Minas Gerais. E ainda que seja calcada na 
obediência a hierarquia, não há sequer um torturador PM 
conhecido nacionalmente. Além da Ditadura, a Polícia Mi-
litar também estava presente na época do Brasil Colônia, 
atravessou o Império, a República Velha, o Estado Novo, a 
Ditadura de Getúlio Vargas e a redemocratização do país, 
sempre evoluindo e adaptando-se, contrariando sumaria-
mente o relatório.
     Só quem desconhece o auxílio e as orientações sociais 
que os policiais militares prestam, inclusive ultrapassan-
do suas missões constitucionais, como braço visível do 
estado organizado nas comunidades mais carentes pode 
sugerir que “os atributos militares são incompatíveis com 
o exercício da segurança pública no Estado democrático 
de direito”. Não se pode negar a necessidade de algumas 
mudanças constitucionais, mas será que o problema é 
esse? Da investidura militar da PM? Então por que os pa-
íses mais desenvolvidos mantêm a segurança na mão de 
militares?
     A dita Comissão da Verdade, que avalia o período atual 
como se não devesse se limitar ao período 1946-1988, che-
gou a uma lista com 377 responsabilizados pela pratica de 
atos ilegais, sendo 65 policiais civis, 47 médicos do IML, 
38 policiais militares e ainda 237 profissionais das Forças 
Armadas, Polícia Federal e outros civis, o que nos leva a 
questionar: por que a extinção das Forças Armadas, da 
Polícia Civil e dos Médicos Legistas também não foi pro-
posta? Por que tanto ódio da Polícia Militar?
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Dia da Mulher e 
Dia da Policial Militar

 Em nome de sua 1ª Secretária, Cap Clarissa 
Dias Soares, da 2ª Tesoureira, Ten BM Na-

tália Cauduro da Silva, e da Assessora para o 
Quadro de Saúde, Ten Cirurgiã Dentista Márcia 
Regina da Silveira Aguiar, a ACORS parabeniza 

as policiais e bombeiras das corporações PM 
e BM pela passagem do Dia da Mulher. Este 

ano, inclusive, as policiais militares ganharam 
uma nova data para celebrar. Aprovada em 
23.12.2014 e homologada em 09.01.15, a Lei 

16.546 define 10 de fevereiro de 2015 como Dia 
da Mulher Policial Militar em Santa Catarina.

Artigo do presidente da ACORS, Cel PM RR Fred Harry Schauffert, publicado 
nos jornais Notícias do Dia e Diário Catarinense no mês de fevereiro:

Artigo do presidente da FENEME, Cel PM RR Marlon Jorge Teza, publicado 
nos jornais Notícias do Dia e Diário Catarinense no mês de janeiro:



Negociações com o Governo

   Uma comitiva da ACORS esteve reunida no dia 26 de 
janeiro com os presidentes de outras entidades represen-
tativas de militares estaduais em Santa Catarina, como 
APRASC, Elói Mendes, ABERSSESC e ABVO, para tratar da 
manutenção dos direitos dos policiais e bombeiros mili-
tares. Inflexíveis na defesa de que direitos já assegurados 
não podem ser negociados, os presentes deliberaram pela 
criação de um Forum que centralizará as negociações com 
o Governo do Estado.

BOA presta homenagens

   O 1º vice-presidente da ACORS, Maj PM Wallace Carpes, 
recebeu no dia 6 de fevereiro a medalha comemorativa 
aos 50 anos do Serviço de Salvamento Aquático do CBMSC 
Coronel BM Hugo Stockler de Souza, pelos relevantes ser-
viços prestados na atividade. A solenidade, na Base Avan-
çada do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), foi presti-
giada pelo Secretário de Estado da Segurança Pública, 
César Augusto Grubba, e o Secretário-Adjunto da SSP, Aldo 
Pinheiro D’Ávila, entre outras autoridades civis e milita-
res. Na mesma solenidade, na nova sede do BOA, também 
foram homenageados o Ten Cel BM Edupércio Pratts; o 3º 
Sargento BM Sergio Bittencourt; o Cabo BM Attílio Diniz 
Zanini e o Soldado BM Ricardo José de Souza.
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Memórias e Histórias

   O projeto Memórias e Histórias, que marca os 15 anos 
da ACORS compartilhando as lembranças dos Comandan-
tes que fizeram a história da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar em Santa Catarina, apresenta em 
janeiro a trajetória do Cel PM Edgard Kampcke Pereira, 
que exerceu tanto o Comando-geral PM, de forma interi-
na, quanto o Comando-geral BM em mais de uma ocasião. 
Para ler a íntegra da reportagem e apreciar fotos históri-
cas do acervo do Oficial que recebeu inúmeras condeco-
rações, acesse o portal da ACORS no www.acors.org.br e 
na sequência o menu Memórias e Histórias, disponível na 
lateral direita da tela.

Assunção ao Comando

   O presidente da ACORS, Cel PM Fred Harry Schauffert, 
prestigiou no dia 12 de janeiro a posse do novo Coman-
dante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar em Santa Ca-
tarina, Cel BM Onir Mocellin. Ex-membro do Conselho 
Fiscal da ACORS, o Cel Mocelin substitui o Cel BM Marcos 
de Oliveira, reconhecido como gestor exemplar, com con-
tribuições significativas para a corporação. O ato de passa-
gem de comando foi presidido pelo governador Raimundo 
Colombo e contou com a presença do vice-governador do 
Estado, Eduardo Pinho Moreira, e do Secretário de Estado 
da Segurança Pública, César Grubba, entre outras autori-
dades.

Registro

Cel Edgard Kampcke Pereira com a esposa há 57 anos, Cecy

Solenidade no Centro de Ensino

Registro

Cel Fred Harry Schauffert, Maj Renato Abreu e Cap Clarissa Soares

Secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, e o Maj Wallace 
Carpes

Diretoria em plantão permanente
   
   Mantendo sua programação de encontros mensais, a di-
retoria executiva da ACORS esteve reunida em janeiro e 
fevereiro, na sede da entidade, quando afinou as priori-
dades para 2015, os eventos aos quais deverá enviar re-
presentação e seu próprio calendário para este ano. Entre 
os compromissos confirmados estão uma mobilização em 
Brasília junto à Feneme, nos dias 9 e 10 de fevereiro, a ho-
menagem aos profissionais da segurança mortos em ser-
viço, no dia 15 de fevereiro, a Assembleia Geral da ACORS, 
no mês de março, dois ENEMEs, em abril e agosto, um cur-
so de Assessoria Parlamentar a ser oferecido pela ACORS 
de 11 a 15 de maio, as eleições da Feneme, dias 16 e 17 
de junho, e a Assembleia Geral Ordinária da Feneme, em 
agosto.

Revista Ordem Pública
   
   Edição especial impressa, com artigos dos formandos da 
primeira turma do curso Bacharelado em Ciências Poli-
ciais da Academia de Polícia da PMSC, a revista Ordem Pú-
blica foi entregue pessoalmente, por uma comitiva, à atual 
gestão do Conselho Estadual de Educação. O presidente da 
ACORS, Cel Fred Harry Schauffert, o Ten Cel PM Marcos 
Vieira, Comandante da Academia, o Cel PM José Aroldo 
Schlichting, Diretor de Ensino e Instrução da PMSC, assim 
como Oficiais e pedagogas do Centro de Ensino foram re-
cebidos no CEE com grande entusiasmo e admiração.

Novo quartel em Florianópolis
   
   A ACORS esteve representada na inauguração do Quartel 
do Comando da Polícia Militar Ambiental, na Pedreira de 
Itaguaçu, por seu presidente Cel PM Fred Harry Schauf-
fert. A solenidade, no dia 9 de fevereiro, também foi mar-
cada pela assunção ao Comando do Ten Cel PM Adilson 
Schlikmann Sperfeld e pela passagem para a Reserva do 
Cel PM Rogério Rodrigues, Comandante da Polícia Militar 
Especializada (CPME). 

Mobilização no Tribunal de Justiça
   
   A ACORS agradece a mobilização dos comandantes-ge-
rais PM e BM, dos diretores e assessores que marcaram 
presença no TJSC no dia 18 de fevereiro e em especial de 
seus associados, que mostraram total coesão quando en-
trou em votação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina a 
transferência da Vara da Justiça Militar para a 5ª Vara Cri-
minal. Caso aprovada, a mudança traz sérios prejuízos aos 
militares estaduais, que passariam a ser julgados na mes-
ma esfera que membros do crime organizado. Em defesa 
dos militares estaduais, a ACORS lembra recente manifes-
tação do CNJ, que não apenas se posiciona pela manuten-
ção da Justiça Militar como também pela ampliação de sua 
competência, reconhecendo a necessidade de se resguar-
dar a hierarquia e a disciplina inerentes à carreira militar.

Cel Fred Harry Schauffert, Cel Abelardo Bridi e Cap Thiago Vieira

Ten Cel PM Adilson Schlikmann Sperfeld cumprimentado pelo presidente 
da ACORS



Assessoria Parlamentar
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Avanços no Legislativo estadual

  A ACORS propôs junto ao deputado estadual Sandro Sil-
va uma Emenda Constitucional ao PL./0014.7/2014, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas de trans-
porte rodoviário encaminharem a lista de passageiros às 
Delegacias de Polícia do Estado de Santa Catarina, antes 
do início de qualquer viagem que vise, exclusivamente, ao 
transporte de torcedores para eventos futebolísticos virou 
lei. Com a emenda, os Batalhões de Polícia Militar das ci-
dades onde os jogos serão realizados também receberão a 
lista de passageiros, o que reafirma a atribuição de Poder 
de Polícia Administrativa.
     Também recentemente, no dia 16 de janeiro, foi veta-
da a redação final do PL./0271.0/2014, que “dispõe sobre 
o exercício da atividade de Agente de Trânsito e a cria-
ção do Fundo de Aperfeiçoamento dos Profissionais do 
Trânsito (FAPT)” em Santa Catarina. Atuante, a Assessoria 
Parlamentar da ACORS evitou a criação de um novo órgão 
para atuar no trânsito, reforçando a competência da PMSC 
neste setor.

Mobilização em Brasília     

   Os dois assessores parlamentares da ACORS, Cel PM Abe-
lardo Bridi, Federal, e Ten PM Guilherme Silvy, Estadual, 
acompanharam o presidente da Feneme em Brasília nos 
dias 9 e 10 de fevereiro. Somando esforços, participaram 
de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança Públi-
ca e de audiências com deputados federais, sempre tratan-
do dos interesses dos Oficiais PM e BM de Santa Catarina.
     A apresentação do relatório final da Comissão da Ver-
dade, no Conasp, mais uma vez trouxe grande desconten-
tamento ao presidente da Feneme, Cel PM Marlon Jorge 
Teza, que diz serem evasivas as justificativas sobre a re-
comendação n. 20 (desmilitarização e/ou extinção da PM). 
“Isso demonstra e comprova a má fé da CNV para com as 
polícias militares”, destaca o Cel Marlon, que considera le-
viana a recomendação.
     Acompanhados do associado da ACORS Cel PM Adenício 
João Marques, Comandante da 8ª Região de Polícia Militar 
de Tubarão, os assessores parlamentares da ACORS tam-
bém mantiveram audiências com dois deputados federais: 
Jorginho Mello e o Maj Olímpio. Entre os temas tratados, 
os Oficiais agradeceram ao parlamentar catarinense seu 
empenho para o desarquivamento da PEC 423 e se dispu-
seram a contribuir com a homenagem de 25 de fevereiro 
aos servidores da segurança mortos em razão da profis-
são.
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Assessoria

Em defesa das corporações 
militares   

   O desentendimento entre um delegado da Polícia Civil, 
interino na cidade de Laguna pelo período de 22 dias, e 
uma guarnição da Polícia Militar levou a ACORS a tomar 
a dianteira em defesa das corporações militares e, em es-
pecial, do Oficialato. Logo após impasse – que resultou na 
abertura de um inquérito junto ao Ministério Público – a 
associação tornou pública sua posição por meio de seu 
portal, sua página no facebook, newsletter enviada via 
e-mail aos associados e também através da coluna men-
sal da ACORS nos jornais Diário Catarinense e Notícias do 
Dia. Confira a íntegra da Carta de Repúdio assinada pela 
diretoria.

Assessoria de Comunicação  

  A Assessoria de Comunicação da ACORS já produziu nes-
te início de 2015 uma série de campanhas e peças gráficas, 
sempre no intuito de prestigiar seus associados e valorizar 
o Oficialato como um todo. Entre as artes desenvolvidas 
estão um cartão de Dia da Mulher, o outdoor atualmente 
exposto em frente ao Centro Administrativo do Governo 
(abaixo) e anúncios diferenciados que valorizam a quali-
dade da Assessoria Jurídica disponibilizada pela ACORS, a 
satisfação dos associados em relação a este serviço e os vá-
rios canais através dos quais a equipe de advogados está 
disponível.

Mortes em razão da profissão
     
   A programação do presidente da ACORS, Cel Fred Harry 
Schauffert, e do Assessor de Legislação Federal, Cel Abe-
lardo Bridi, dias 25 e 26 de fevereiro em Brasília, começou 
com a posse da Frente Parlamentar da Segurança Pública, 
composta pelo Dep Alberto Fraga, Coronel da Reserva da 
PMDF, na presidência, Dep Major Olímpio (PMESP) na vi-
ce-presidência e Dep Cap Augusto (da Reserva da PMESP) 
como Secretário.

     Na sequência, os Oficiais catarinenses acompanha-
ram na Câmara Federal o ato público em homenagem a 
policiais, bombeiros, agentes penitenciários e de trânsito 
de todo o Brasil assassinados durante o exercício ou por 
causa da profissão. Além de prestar um tributo, o vultoso 
público da manifestação também clamou por mudanças 
na legislação, a fim de punir com mais rigor aqueles que 
matam policiais em serviço.

     À tarde, o presidente da ACORS e o vice-presidente da 
Feneme, Cel BMDF RR Aboud, participaram de uma reu-
nião com o presidente da Câmara dos Deputados, depu-
tado Eduardo Cunha. Na mesma data, Cunha recebeu do 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um pacote 
com quatro medidas para a Segurança Pública, incluindo 
o aumento da pena para crimes contra agentes do Estado, 
e prometeu celeridade à tramitação dos processos.

A Assessoria Parlamentar da ACORS, exercida pelo Ten PM Guilherme 
Silvy, informa duas recentes vitórias no âmbito Legislativo.

Comitiva da ACORS e Feneme recebida pelo deputado federal 
Jorginho Mello

Presidente da ACORS em audiência no gabinete do presidente da Câmara 
Federal, deputado Eduardo Cunha
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Música e vida militar 
em perfeita sintonia
 Capitão da Reserva da PMSC, Walfredo Raymundo Pinho 
cresceu rodeado por músicos e embalado por músicas. 
Natural do Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, desde cedo 
acompanhava o pai, Raimundo Nestor Pinho, em seus 
concertos pelo bairro. Tanto que com apenas sete anos, 
sem sequer ter tomado aulas, já tocava cavaquinho. Pou-
co tempo mais tarde, tirando proveito de algumas lições 
em casa mesmo, aceitou o convite para tocar clarinete na 
banda Nossa Senhora da Lapa. Mas foi no saxofone que 
descobriu o quanto a paixão da infância – compartilhada 
por apenas um de seus 12 irmãos - seria uma condição 
irreversível pela vida afora.

     Escalado para servir na Aeronáutica, fez do instrumen-
to seu fiel companheiro nos cinco anos em que prestou 
serviço militar em outros estados. “Onde eu morava, já 
buscava outros músicos e participava das apresentações”, 
lembra o Cap Walfredo, que aos 23 anos desistiu da car-
reira militar, mas jamais de tocar. Tanto que foi a música, 
nos tempos áureos da Jovem Guarda, que trouxe para a 
Polícia Militar o então Cabo do Exército, como saxofonis-
ta auto-didata convidado para integrar a lendária Band 
Show.

     Apesar do expediente acirrado, das sete da manhã às 10 
da noite, afinal as aulas de música se somavam às maté-
rias de cunho geral e aos temas específicos da PMSC, o Cap 
Walfredo abraçou a oportunidade com o mesmo fôlego 
com que extrai do sax canções mundialmente aclamadas, 
como Emoções, de Roberto Carlos, e New York New York, 
imortalizada por Frank Sinatra. “Mesmo sendo aluno ou-
vinte, e não regular, aquela era a minha chance de viver 
da música”, explica.

     Com um desempenho surpreendente, o Cap Walfredo 
acabou galgando uma série de postos, como a “promoção” 
para aluno regular – por concessão do então Comandan-
te-geral -, promoção a Sargento e Subtenente da PMSC, 
sempre como primeiro colocado do curso e das provas. A 
promoção para Tenente veio um pouco mais tarde, após 
preparar os alunos, criar uma banda da Polícia Militar na 
cidade de Canoinhas e, como já era de praxe, ser aprovado 
em primeiro lugar, quase que simultaneamente pela pro-
ximidade das provas, para 2º e 1º Tenente.

     “Nesta época havia apenas duas bandas da PMSC, em 
Florianópolis e em Chapecó, e a criação de outra em Ca-
noinhas rendeu grande repercussão”, conta o saxofonis-
ta que a estas alturas dedicava-se mais aos músicos que 
formava, incluindo Jeovanny de Luch, que hoje mantém 
uma banda e uma casa de shows, do que ao próprio ins-
trumento. Quando assumiu a regência do conjunto musi-
cal da PMSC, que incluía a banda de música, uma banda 
de cornetas e a Band Show, comandava 130 músicos. “Foi 
uma honra e um prazer substituir o Ten Cel Roberto Kel 
na regência”, frisa.

     Das apresentações, sempre aguardadas e aplaudidas, 
o Cap Walfredo lembra de uma em especial: quando foi 
um dos regentes da orquestra formada por 100 músicos 
e 700 vozes para a missa do Papa (hoje Santo) João Paulo 
II em Florianópolis. Outro concerto inesquecível foi sua 
despedida do “púlpito”, quando a banda da PMSC dividiu 
o palco do CIC com a Associação Coral e o grupo de dança 
Shapanã. “Um pouco depois passei para a Reserva e des-
de então troquei a regência pelo sax, que pratico regular-
mente, seja em casa com play-back, em serestas e encon-
tros com amigos”.

     Apesar da qualidade profissional do seu trabalho, o Cap 
Walfredo sempre se negou a fazer da música um negócio. 
Prefere mantê-la como hobby, para deleite da esposa, os 
dois filhos, três netos, muitos vizinhos e todos os amigos 
que o sax lhe proporciona. “Por não fazer da música um 
compromisso, o prazer de tocar continua o mesmo”, co-
memora o artista do CD “Vivendo Emoções”, gravado em 
estúdio e com 500 cópias distribuídas aos fãs e familiares.

     Aos 70 anos, morando em Balneário Camboriú, o Cap 
Walfredo não deixa de visitar a banda da PMSC, composta 
hoje por 50 músicos, cada vez que viaja para Florianópo-
lis. Satisfeito com a qualidade do trabalho e dos instru-
mentos, lamenta apenas o fato de não haver mais Oficiais 
no elenco. “Estou na torcida para que deem certo os es-
forços para ampliação do efetivo e para que o mestre seja 
um Oficial”, revela o Capitão que conciliou na polícia duas 
vocações, para músico e militar.


