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A posição de referência, ocupada pela ACORS entre as associações de 
Oficiais Militares de todo o país, voltou a ser percebida no mês de junho, 
com o presidente, Cel Sérgio Luís Sell, e o vice-presidente, Cel Abelardo Bridi, 
integrando a programação de relevantes eventos no âmbito militar.

Realizado em São Paulo, o Curso de Assessoria Parlamentar oferecido a 
47 Oficiais Militares teve coordenação do Cel Abelardo Bridi, palestra do 
presidente da ACORS, sobre Atividades Associativas, e aula ministrada 
por Edgard Usuy, sócio da INTEGRA, que é a empresa responsável 
pelas relações governamentais da ACORS. Organizado pela AOMESP 
e DEFENDA PM, com o apoio da FENEME, o curso permitiu que os 
representantes da ACORS compartilhassem as estratégias institucionais 
e políticas da entidade, e a experiência vivenciada junto ao Congresso 
Nacional e Assembleia legislativa.

Também no mês de junho, o exemplo de Santa Catarina na confecção do 
Termo Circunstanciado de Ocorrência chamou a atenção no Seminário 
sobre Ciclo Completo de Polícia pelas Forças Armadas em Faixa de 
Fronteira. Realizado em Brasília, o evento contou na programação com 
dois palestrantes da PMSC: o Comandante-geral Cel Araújo Gomes Jr e o 
Coordenador Institucional, Cel Marcello Martinez Hipólito.

Organizado pela Procuradoria Geral de Justiça Militar (PGJM), com apoio 
da ACORS, da Defenda PM e da Associação Nacional do Ministério Público 
Militar (ANMPM), o Seminário proporcionou ampla troca de experiências 
entre os Estados. Além do presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, 

também participaram do evento três Oficiais associados que atuam na 
fronteira de Santa Catarina com a Argentina, em São Miguel D’Oeste: o Ten 
Cel Jailton Aurélio Franzen, o Cap Altair Lisot e o Ten Lucas Ribeiro Figueira.

Na percepção dos palestrantes, como registrado pelo Dr. Cícero Coimbra, 
Promotor da Justiça Militar, e o Dr. Jaime Miranda, Procurador-geral da 
Justiça Militar, os exemplos apresentados reforçam a visão de que as 
Forças Armadas podem atuar nas faixas de fronteira, desde o atendimento 
inicial ao registro de ocorrências por meio do Termo Circunstanciado, 
aprimorando os serviços prestados à sociedade nos crimes com menor 
potencial ofensivo e de autoria conhecida. Outro benefício seria estender 
este atendimento a uma maior parcela da sociedade, inclusive em regiões 
inóspitas onde apenas os Militares Federais estão presentes.

Cel Sell: palestra no Curso de Assessoria Parlamentar em São Paulo Cel Bridi: coordenador do Curso de Assessoria Parlamentar

Oficiais catarinenses no Seminário sobre Ciclo 
Completo de Polícia, em Brasília
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GESTÃO 2018-2020

Diretoria Executiva
Presidente: Cel PM RR Sérgio Luís Sell
1º Vice-presidente: Cel PM RR Abelardo Camilo Bridi
2º Vice-presidente: Cel BM RR Gladimir Murer
1º Secretário: Cap PM Tatiano Cabral Broering
2º Secretário: Ten Cel PM Sinval Santos da Silveira Júnior
Tesoureiro-geral: Ten Cel PM Luiz Eduardo Ardigó da Silva
1º Tesoureiro: Cap BM Fábio Fregapani Silva
2º Tesoureiro: Cel PM RR José Alfredo Estanislau

Conselho Fiscal:
Cel PM RR Marlon Jorge Teza
Cel PM RR Cleres Alberto Steffens
Ten Cel PM Marcelo Egídio Costa
Maj BM George de Vargas Ferreira

Assessorias:
Parlamentar Estadual:Cel PM RR Leibnitz Martinez Hipólito
      Cel PM RR Gilvanildo Ferreira de Arruda Filho
      Cap PM Tatiano Cabral Broering
      1º Ten PM Tony Nelson Passos Oliveira

Parlamentar CBM: Ten Cel BM Sandro Martins
                   1º Ten BM Murilo Pedro Demarchi

Parlamentar Federal: Ten Cel PM João Paulo Herbst Vieira

Comunicação: Maj PM Diego Rodrigues Machado
           1º Ten BM Ian Triska

Jurídica: 1º Ten PM Leonardo Quadros Schroeder Pontes
                  2º Ten PM Philipe Rapozo

Informática: Cap BM Diego Felipe Marzarotto
Publicações: Cel BM RR Marcos de Oliveira
Revista Ordem Pública: Cel PM RR Aldo Antônio dos Santos Júnior
Grupo Elói Mendes: Cel PM RR Edison Carlos Ortiga
Quadro de Saúde: Cap Dent PM Márcia Regina da Silveira
Eventos Associativos e Institucionais: Ten Cel PM RR Vieland Krieck
Análise Orçamentária: Ten Cel PM Nilton Silveira 

184 ANOS DA PMSC
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ACORS PRESENTE 
NAS PRINCIPAIS 
SOLENIDADES
O presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, fez questão de 
comparecer às solenidades alusivas aos 184 anos da PMSC. 
Realizada no dia 3 de maio, na presença do governador Carlos 
Moisés, a cerimônia de aniversário e promoções também 
marcou o lançamento da operação “Presentes e Protegendo”. 
Entre os Oficiais condecorados, o Tesoureiro-geral da ACORS, 
Ten Cel Luiz Eduardo Ardigó da Silva, recebeu a Medalha 
do Mérito Policial Cel Lopes Vieira, em razão dos notáveis 
serviços prestados à corporação.

Na noite de 7 de maio, o presidente da ACORS e o vice-
presidente, Cel Abelardo Bridi, também representaram 
a entidade na sessão de autógrafos do livro “Cel Sidney 
Carlos Pacheco, uma jornada notável”, de autoria do Cel Luiz 
Antônio Cardoso, que registra os fatos mais marcantes na 
carreira do ex-Comandante-geral e primeiro Militar Estadual 
eleito deputado estadual em Santa Catarina. O evento teve 
sequência com comovente homenagem prestada no Quartel 
do Comando Geral aos militares mortos em serviço.

No dia 24 de maio, a convite da PMSC, a ACORS ofereceu um 
café da manhã a Oficiais ex-Comandantes-Gerais da Polícia 
Militar em Santa Catarina. O encontro, inédito nesta dimensão, 
por reunir cerca de 15 ex-Cmt-G, teve como cicerone o atual 
Comandante-geral, Cel Araújo Gomes Jr., contou com 
receptivo da Banda de Música da PMSC e com uma série de 
homenagens, como a entrega do retrato personalizado de 
cada convidado, enaltecendo o tempo em que ocupavam o 
Alto Comando da corporação.
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PROCESSOS EM PRECATÓRIO

O escritório Baratieri Advogados Associados, que presta 
assessoria jurídica para a ACORS, preparou um tutorial que 
facilita o acesso dos Oficiais associados ao banco de dados do 
Tribunal de Justiça e em especial os processos em precatório 
no TJ. É possível realizar download do documento no portal da 
ACORS, com link a partir do post de 2 de maio de 2019.

ACORS NAS REDES SOCIAIS
@ASSOCIACAOACORS
ACORSSANTACATARINA

Reunião ordinária de diretoria

Confraternização após solenidade de 
aniversário da PMSC, com a presença do 

Governador Moisés 

Café da manhã oferecido no Quartel do 
Comando Geral aos ex-Comandantes-gerais 

da PMSC

Cel Roberto Rodrigues de Menezes, presidente 
da Almesc, Cel Sidney Carlos Pacheco, Cel 
Sérgio Luís Sell e Cel Luiz Antônio Cardoso

Ten Cel Luiz Eduardo Ardigó da Silva (à esq), 
entre os condecorados com a Medalha do 

Mérito Policial

Na solenidade de formatura do Curso de Formação de 
Oficiais do Corpo de Bombeiros, o Prêmio ACORS foi 
distinguido ao primeiro colocado no Curso: Cadete BM Tiago 
Lucian de Oliveira, que concluiu o CFO com média 9,7, fazendo 
jus também aos prêmios A Machadinha, Medalha de Mérito 
Intelectual e Prêmio Mérito Acadêmico Bombeiro Militar.

Na solenidade de formatura do Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais, oferecido pela primeira vez em Santa Catarina 
em nível de pós-graduação lato sensu pela Faculdade da 
Polícia Militar, o Prêmio ACORS foi distinguido ao Capitão com 
melhor nota entre os 30 Oficiais aptos ao Alto Comando da 
PMSC: o Cap Fernando Luiz Lopes.



EM PROL DO SISTEMA 
DE PROTEÇÃO SOCIAL

PRAÇAS E OFICIAIS UNIDOS 
PELA REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO

DISCURSO ÚNICO
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O presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, acompanhado de Oficiais 
Militares associados, esteve em Brasília nos meses de abril, maio e junho, 
defendendo junto ao Congresso Nacional a admissibilidade da PEC 06/19, 
que propicia simetria entre os Militares Federais e Militares Estaduais no 
texto da Reforma da Previdência, assim como a Emenda nº 55, proposta 
por parlamentares membros da Bancada Militar, em prol do Sistema de 
Proteção Social dos Militares Estaduais.

No dia 10 de abril, a comitiva da ACORS participou em Brasília da reunião da 
FENEME, conduzida pelo presidente, Cel Marlon Jorge Teza, e o Diretor de 
Assuntos Legislativos, Cel Elias Miler da Silva. Entre os temas debatidos, os 
Oficiais presentes reconheceram a necessidade de coesão dos Militares 
Estaduais para defender as estratégias aplicáveis a cada Estado por meio 
das Corporações Militares e das entidades representativas dos Militares 
Estaduais.

No dia 23 de abril, a comitiva da ACORS acompanhou a tramitação 
da PEC 06/19 na Câmara dos Deputados, aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça por 48 votos a favor e 18 votos contrários. No dia 
seguinte, o presidente e o vice-presidente da ACORS, Cel Abelardo Bridi, 
ainda compuseram o palanque no lançamento da operação “Tiradentes 

Adsumus”, ocupando lugar de honra juntamente com o Ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o Secretário Nacional da Segurança 
Pública, Gen Guilherme Theophilo.

Um mês depois, nos dias 28 e 29 de maio, o foco da comitiva catarinense 
foi apresentar aos parlamentares o conteúdo da Emenda nº 55, que 
apresenta pontos a serem ajustados na Reforma da Previdência. Além 
do presidente e do vice-presidente da ACORS, integraram as reuniões 
em Brasília o presidente da Feneme, Cel Marlon Jorge Teza, o presidente 
da APRASC, Subten João Carlos Pawlick, diretores e assessores das 
entidades catarinenses.

Os presidentes das entidades representativas de Militares Estaduais 
– ACORS, ABVO, ELÓI MENDES, APRASC, ABERSSESC, ALVORADA, 
ASSBMSC e ACSPBMSC – estiveram reunidos em cinco ocasiões desde 
o mês de fevereiro, a fim de buscar respostas aos interesses comuns de 
Praças e Oficiais, Militares da Ativa e da Reserva, Policiais e Bombeiros 
Militares, como a reposição da inflação e os impactos da Reforma da 
Previdência no Sistema de Proteção Social.

O primeiro encontro, em 6 de fevereiro, foi realizado na sede da ACORS, 
seguido por reuniões na sede da ABERSSESC, em 27 de março, em 11 e 22 
de abril e em 14 de junho. No terceiro encontro, os presidentes produziram 
em consenso um Ofício endereçado ao Governador do Estado, Carlos 
Moisés da Silva, apresentando de forma esclarecedora a necessidade 
de reposição da inflação aos Militares Estaduais, que dentre as classes 
constitui a que está há mais tempo sem reposição salarial, a fim de 
resguardar os direitos e qualidade de vida adquiridos nos últimos anos.

No dia 26 de abril, as mesmas lideranças fizeram questão de se reunir com 
os Comandantes-gerais PM e BM, Cel Araújo Gomes Jr. e Cel Edupercio 
Pratts, para apresentar pessoalmente o teor do Ofício que resume as 
demandas dos Praças e Oficiais representados, em sua totalidade, pelas 
Associações presentes. 

Após a reunião com os Comandantes-gerais PM e BM, às 20h, o 
presidente da ACORS acompanhou a Assembleia-geral da Associação 
Elói Mendes sobre potenciais impactos da Reforma da Previdência no 
Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais, relatando, a convite do 
presidente, Cel Edison Ortiga, a tramitação das propostas mais polêmicas 
no Congresso Nacional e a mobilização dos Oficiais catarinenses em 
Brasília, para interagir com os parlamentares federais responsáveis pela 
aprovação da PEC 06/19.

ACADEMIA DE LETRAS
A Academia de Letras dos Militares Estaduais (ALMESC) dará posse no dia 2 de outubro a três novos 
membros efetivos, autores de uma obra ou mais obras com temática vinculada à filosofia e técnica 
na área da Segurança Pública, ao resgate da história das corporações e seus vultos, ou à produção 
literária em diferentes vertentes, como conto, poesia, crônica, ensaio, biografia e romance.

Paralelamente à seleção realizada pela ALMESC para a definição dos novos membros, a ACORS 
abriu Edital para selecionar até cinco Obras Literárias a serem publicadas com apoio financeiro da 
Associação. O Edital é fruto de um Acordo de Cooperação Técnica entre a ACORS e a ALMESC e a 
seleção, encerrada em 28 de junho, vem fomentar tanto o lançamento de livros de autoria de Oficiais 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, quanto, consequentemente, o hábito da leitura de 
obras com interesse institucional.

Cel Sérgio Luís Sell integra palanque em Brasília, 
juntamente com o Ministro Sérgio Moro

Oficiais catarinenses mobilizados em 
Brasília, em 28 de maio 

Presidentes da ACORS, FENEME e APRASC, 
com diretores e assessores, em Brasília

ENTIDADES DE MILITARES 
ESTADUAIS ENVOLVIDAS:

ACORS

ABVO – Associação Barriga Verde dos Oficiais 
Militares Estaduais

ELÓI MENDES – Associação Coronel João Elói 
Mendes

APRASC – Associação de Praças do Estado de 
Santa Catarina

ABERSSESC – Associação Beneficente e 
Representativa dos Subtenentes e Sargentos do 
Estado de Santa Catarina

ALVORADA – Associação Alvorada Beneficente 
e Representativa dos Subtenentes e Sargentos 
Inativos da Polícia Militar e Bombeiro Militar de 
Santa Catarina

ASSBMSC – Associação dos Subtenentes e 
Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina

ACSPBMSC – Associação de Cabos e Soldados 
de Santa Catarina

Reunião de 6 de fevereiro, na ACORS

Reunião de 11 de abril, na ABERSSESC 

Reunião no Comando-geral CBM com 
Comandantes-gerais da Polícia Militar e do 

Corpo de Bombeiros Militar

Presidente da ACORS compartilha sua 
experiência na reunião da Associação 

Elói Mendes  

Reunião de 14 de junho, na ABERSSESC 

Reunião de 27 de março, na ABERSSESC 

Reunião de 22 de abril, na ABERSSESC 



RELAÇÕES INSTITUCIONAIS COMUNICAÇÃO
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AGENDA DO PRESIDENTE

O presidente da ACORS, Cel Sérgio Luís Sell, e o vice-presidente, Cel Abelardo 
Bridi, foram recebidos no dia 25 de fevereiro pelo Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Lucas Esmeraldino, e no dia 
1º de março pela vice-governadora, Daniela Reinehr. Na informalidade 
da conversa, entre lembranças da caserna remetendo ao tempo em 
que Daniela conciliava a faculdade de Direito com a Polícia Militar, a vice-
governadora e os Oficiais da ACORS debateram a situação da PM no país, 
principais avanços e atuais demandas.

As principais notícias de interesse dos associados são 
compartilhadas pelo portal da ACORS, as redes sociais Facebook 
e Instagram, grupos no What’sApp, um aplicativo próprio – o APP 
ACORS –, uma newsletter enviada mensalmente via e-mail, a edição 
de um boletim impresso a cada dois meses e uma coluna mensal, 
publicada nos jornais Diário Catarinense e Notícias do Dia.

Paralelamente, o presidente da ACORS teve a oportunidade de 
disseminar a forma de atuação da entidade e os principais pleitos dos 
Militares Estaduais em dois programas de entrevistas: “Segurança 
em Revista”, apresentado pelo Cel Valdemir Cabral, e “Pensando 
em Segurança”, conduzido pelo Maj PM Peterson do Livramento na 
Unisul TV.

Entre as campanhas desenvolvidas pela ACORS, para outdoor 
e redes sociais, entre os meses de março e maio de 2019 estão 
vídeos alusivos ao Dia da Mulher, campanha de Páscoa, Tiradentes, 
Aniversário da PMSC, Dia das Mães e Dia Mundial do Livro, 
considerando que o Patrono da ACORS, Cap Osmar Romão da 
Silva, escreveu entre outras obras o livro “Curso de Polícia”. Com foco 
na segurança no trânsito, a campanha Maio Amarelo contou com 
11 artes didáticas. E a mais recente campanha de valorização dos 
Militares Estaduais segue em cartaz em mídia outdoor, tendo como 
slogan “Nossa Missão só tem uma Motivação: Você”. 

A ACORS realizou uma Assembleia Geral Ordinária, no dia 22 de março, 
para apresentação das contas referentes ao exercício de 2018, aprovadas 
por unanimidade, e para a indicação do Cap BM Fabio Fregapani Silva, que 
agora integra a diretoria da Associação como 1º Tesoureiro.

No dia 15 de abril, o Presidente da ACORS foi recebido pelo Procurador Geral de Justiça 
em Santa Catarina, Dr. Fernando da Silva Comin. Na conversa cordial, a ACORS teve 
a oportunidade de dimensionar sua atuação, contribuindo com as Corporações 
Militares para o melhor cumprimento de operações de manutenção da ordem pública. 
Dr. Comin, por sua vez, valorizou as parcerias já em voga entre a Procuradoria e as 
instituições militares, adiantando o interesse em estreitar ainda mais os laços, sempre 
em favor da prestação de serviços à sociedade catarinense. 

O presidente da ACORS acompanhou no dia 11 de março a abertura do 
Encontro de Chefes de Agências de Inteligência da PMSC, evento de grande 
vulto realizado com apoio da ACORS.

Também no dia 22 de março, a convite do Comandante-geral da Polícia 
Militar, Cel Araújo Gomes Jr., o presidente da ACORS acompanhou a reunião 
do Conselho Estratégico da Polícia Militar, onde teve a oportunidade de 
esclarecer aos Coronéis da Ativa os impactos da Reforma da Previdência 
sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares.

184 anos da PMSC

11 artes para o Maio Amarelo Valorização dos Militares Estaduais Dia das Mães

Dia Internacional da Mulher Dia Mundial do Livro



MEMÓRIAS E HISTÓRIAS
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CONHEÇA O CEL PM RR PAULO 
ROBERTO FAGUNDES DE FREITAS

Dando continuidade à série Memórias e Histórias, que já apresentou 
no portal da ACORS sete trajetórias inspiradoras que emergiram 
da caserna, hoje relembramos alguns feitos do Coronel Paulo 
Roberto Fagundes de Freitas, que aos 73 anos integra a Reserva 
Remunerada da Polícia Militar.

Vocacionado à carreira militar, sob a inspiração do pai, que era Oficial 
do Exército, o jovem Paulo Freitas chegou até a cogitar o ingresso na 
Academia das Agulhas Negras, ainda na década de 1960, mas antes 
que deixasse a terra natal, Florianópolis, a PMSC abriu inscrições 
para o Curso de Preparação de Oficiais, pré-requisito para o CFO.

“Eu sempre tive vontade de ser militar, e depois já sonhava em ser 
Comandante-geral”, lembra o Oficial que integrou o grupo de Alunos 
Oficiais transferidos para o Grupamento Escola da Trindade (hoje 
Centro de Ensino) assim que as aulas deixaram de ser oferecidas 
no Quartel do Comando Geral. Entre a formatura, em 1967, e o posto 
de 2º Tenente, a primeira experiência foi no Batalhão Especial de 
Polícia (hoje 4º BPM). Como voluntário, também passou a dar aulas 
na Escola Regimental Marechal Guilherme, onde a PMSC oferecia 
alfabetização para soldados.

A assunção ao Comando-geral, em um período em que as 
corporações PM e BM ainda estavam integradas, veio aos 45 anos, 
em 1991, quando pôde conciliar os conhecimentos teóricos, desde 
quando Oficiais do Exército comandavam a PMSC, em gestão, no 
campo operacional, e também com política, como Assessor Militar 
na ALESC e trabalhando ativamente na campanha do Cel Sidney 
Carlos Pacheco, que veio a ser o primeiro Militar Estadual eleito 
deputado estadual em Santa Catarina. 

Curiosamente, durante os três anos no Comando-geral, período 
que precedeu sua passagem para a Reserva, o maior “inimigo” da 
Segurança Pública não estava nas ruas, mas nos cifrões. A inflação 
galopante, os salários sempre defasados, a tropa descontente com 
a remuneração, a dificuldade de “prever” o valor das aquisições, 
já que os preços dos veículos, fardamento e insumos mudava 
a cada dia, acabavam demandando grande dedicação, com as 
projeções realizadas ainda no papel, sem as facilidades inerentes ao 
computador.

Ainda assim, as lembranças são dignas de comemoração, como a 
oportunidade de receber o Papa (hoje Santo) João Paulo II no Centro 
de Ensino da PMSC, de contribuir para a instalação da Cia de Polícia 
Ambiental no Maciambu em Palhoça, em 1991, o 1º Pelotão de 
Polícia Ambiental em Joinville, em 1993, e de investir na formação 
de pessoal para a criação do Grupamento Aéreo de Policiamento 
Ostensivo, o GAPO, hoje BAPM, quando as corporações nem sequer 
dispunham de helicóptero próprio.

ASSOCIATIVISMO: presidente do Clube dos Oficiais (hoje ABVO) 
em duas gestões, vice-presidente de Administração do Lagoa Iate 
Clube e Conselheiro Benemérito do time do coração, o Figueirense. 
Entre o legado, deixado para os associados da Associação 
Barriga Verde de Oficiais, está a fusão do Clube dos Oficiais com 
a Associação Atlética Barriga Verde, o que acabaria provendo os 
recursos para as obras na sede social da ABVO. Da mesma forma, 
teve participação decisiva na manutenção do terreno do Corpo de 
Bombeiros Militar onde hoje funciona o Centro de Ensino, interferindo 
quando o Governo cogitou repassá-lo para a Udesc, e na instalação 
da ABEPOM, inaugurada apenas um mês após sua passagem para 
a Reserva Remunerada.

Foto em que recebe o Santo Papa João Paulo II 
no heliponto do Centro de Ensino ganhou moldura 

especial na residência do casal


