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Saudação as autoridades, senhoras e senhores: 

 

Saúdo a todos (as) presentes presencialmente e aos que nos 

assistem pela internet em especial minha família, lembrando-a, saúdo 

a toda família militar estadual constituída dos servidores da Brigada e 

do Corpo de Bombeiros Militares. 

Ano2019 na época fomos tomados de emoção ao nos 

engajarmos na direção da aofergs pelas expectativas de abrirmos 

dialogo com nossos parlamentares, dirigentes e autoridades 

governamentais, visando a valorização da nossa profissão e os avanços 

na estruturação da carreira dos homens e mulheres que dedicam a 

juventude e suas energias colocando a serviço da segurança pública de 

nosso Estado. 

Estamos a dois anos sofrendo abalos psicológicos e financeiro, 

resultado de ataques ao funcionalismo por parte do governo estadual, 

o qual demonstra ser desprovido de criatividade e competência para 

atrair investimentos e criar soluções econômicas ao povo gaúcho, 

porem, “ele achou solução” de parte de seus problemas, confiscando 

os bolsos e a mesa dos servidores públicos, os quais ele deveria treinar 

e cobrar inovações pro ativas com metas de resultado na prestação de 

serviços à sociedade e fomento da economia. 

Em 2020 passamos por um momento delicado decorrente da 

Pandemia do COVID 19, que vitimou muitos colegas, vizinhos e 

familiares, atualmente com a expectativa da chegada da vacina, está 

trazendo alento e esperança de retorno a “vida”, a qual por algum 

tempo ainda será adaptada a prevenção da doença trazida pelo Vírus 

maldito. 

 Parabenizamos o nosso reduzido número de efetivos que apesar 

de todas as adversidades, nossas corporações Brigada e Bombeiros 



Militares, juntamente com os Órgãos de Saúde, atuam ainda mais 

nesse momento de pandemia, e estão apresentando estatísticas 

positivas em relação aos seus desempenhos operacionais. 

Aos jovens militares passo a mensagem de que busquem nos 

mais velhos, inspiração e com suas energias escrevam o seu futuro, 

pois do que construíres hoje . . . , dependerás quando chegareis sua 

vez na escala da vida e no final da carreira profissional. 

Aos que “foram jovens”, faço um chamamento sobre a sua 

responsabilidade em bem guiar os que chegaram depois, pois somos 

uns dependentes dos outros ativos e inativos, sim por que na 

inatividade a vida continua e temos nesse contexto os/as pensionistas. 

Ao “Jovens” e aos que já “foram jovens” do Soldado ao Tenente e 

do Capitão ao Coronel, relato que  pensávamos estar imunes, e ter 

chegado onde sonhávamos, e que ali não seriamos atingidos, porem 

os últimos acontecimentos sociais, econômicos e políticos, nos 

mostraram o quanto somos vulneráveis as decisões do governo, e que 

precisamos representatividade classista e política oriunda de gente da 

“Tropa”, nesse ponto faço um chamamento a reflexão para que ocorra 

a União desse proposito, apesar das nossas diferenças e interesses 

particulares, pois nosso futuro depende do que estamos construindo 

hoje, se valorizem e prestigiem seus colegas de farda, fortaleçam o 

sentimento de tolerância, “de minha parte assim estou agindo”, 

mesmo não concordando momentaneamente com o colega, porém 

dependemos “uns dos outros”.  

Nesse 21 de abril estamos sendo empossados na AOFERGS-

Associação dos Oficiais do Rio Grande do Sul para a gestão 2021/2022 

e dentre as Associações de Militares regulares ABANF, ASSTBM e ASOF 

somos a mais moderna e hoje é uma data especial, sim por que 

completamos 10 anos de existência e destaco a toda a valorosa 

trajetória de nossa Associação.  Aos Associados, amigos e 

colaboradores “Muito obrigado pela companhia e pela fundamental 

participação". 

Associados contem e cobrem de com nossos diretores e 



Coordenadores regionais, acompanhem e apoiem o nosso trabalho e 

dedicação para juntos levarmos nossa bandeira a tremular no ponto 

mais alto do RS, reivindicando melhorias e lutando para não mais 

perdermos o que a duras perdas conquistamos, assim alavancarmos 

uma carreira digna, pois o cenário que se avizinha se mostra “favorável 

as mudanças e a modernização”. 

Seja protagonista de seu destino venha conosco, para fazermos a 

“boa luta por um futuro mais promissor”.  

Agradeço a confiança e o apoio de todos, por que “juntos somos 

mais fortes”! 

 

Roberto Jose Larrossa - Presidente  

 


