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AOFERGS participa do ato de 
posse do Conselho 
Deliberativo e Fiscal da IBCM 

30 de 
dezembro de 
2021 

participou na terça-feira (28) do ato de 
posse do novo Conselho Deliberativo e 
Fiscal da IBCM, na oportunidade da 
AOFERGS, o Diretor de Assuntos 
Estratégicos, Paulo Ricardo Da Silva, foi 
empossado; e o sócio Tenente Sidney Souza 
Silveira, como presidente do CDF. 

Parabéns a Assembleia 
Legislativa e ao Povo do 
Estado do Piauí por qualificar o 
ingresso de seus servidores 

27 de 
dezembro de 
2021 

O atual Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul, não deseja qualificar a base de seus 
servidores da segurança pública, enquanto 
isso, o Estado do Piauí no Norte do Brasil 
aprova o pré-requisito de curso superior 
para ingresso da Policia Militar 

Feliz Natal! 24 de 
dezembro de 
2021 

 

AOFERGS acompanha 
solenidade de formatura de 
novos sargentos da Brigada 
Militar 

22 de 
dezembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, e a diretora financeira 1º 
Tesoureira, Diones Gabana de Souza, 
acompanharam na manhã desta quarta-feira 
(22) da solenidade simultânea na Capital e 
em outras sete cidades com unidades de 
ensino da instituição, que formou 706 novos 
2° Sargentos. 

https://www.aofergs.com.br/
https://www.facebook.com/aofergs
https://www.instagram.com/aofergs_2011/


Presidente da AOFERGS 
dialoga com deputados em 
agendas na Assembleia 
Legislativa 

22 de 
dezembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, esteve nesta terça-feira (21) na 
Assembleia Legislativa. Embora o debate e 
votação da Modernização da Carreira da 
Brigada Militar tenha sido transferida para 
fevereiro de 2022, o presidente aproveitou a 
tarde para dialogar com deputados e 

AOFERGS prestigia a 
solenidade de formatura do 
CBAPM 

16 de 
dezembro de 
2021 

A diretoria da Associação de Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, a partir do 
presidente Roberto Jose Larrossa, o diretor 
de marketing, Francisco Marques Neto; e o 
presidente do Conselho Deliberativo, Elias 
Daniel Poncio; participou na manhã desta 
quinta-feira (16) da solenidade de formatura 
do Curso Básico de Administração Policial 
Militar – CBAPM, 

Veteranos Militares: AOFERGS 
participa de solenidade e 
diretores são homenageados 
pelo deputado Zucco 

16 de 
dezembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, acompanhado de diretores da 
entidade, prestigiou a solenidade realizada 
pelo deputado estadual, Tenente Coronel 
Zucco, aos Veteranos Militares do Rio 
Grande do Sul. 

Associações de Nível Médio da 
BM realizam Assembleia Geral 

15 de 
dezembro de 
2021 

No dia de hoje (14/12), realizou-se a 
assembleia geral das associações de nível 
médio da Brigada Militar tendo como pauta: 
– Nova proposta de carreira; – 
Recomposição das perdas salariais; – Parcela 
de irredutibilidade. Várias associações 
fizeram parte da assembleia geral realizada 
na ABAMF – Associação Beneficente 
Antônio Mendes Filho, em Porto Alegre, 

Modernização da Carreira: 
AOFERGS participa de 
assembleia com demais 
entidades e todas repudiam a 
proposta do governo 

14 de 
dezembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, participou na tarde desta terça-
feira (14), de assembleia na sede da ABAMF, 
com militares da ativa e da reserva de 
inúmeras regionais do estado, que 
repudiaram a proposta de modernização 
apresentada pelo Governo do Estado 

AOFERGS é agraciada com 
Comenda do Correio 
Brigadiano 

9 de 
dezembro de 
2021 

A Associação dos Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS recebeu na quarta-feira (8), 
Comenda do Jornal Correio Brigadiano, que 
homenageou a parceria com a entidade e 
demais representantes da Segurança 
Pública. 

Confira na íntegra o PLC 
468/21 novo plano de carreira 
da BM que irá a apreciação da 
ALRS 

9 de 
dezembro de 
2021 

Projeto de Lei Complementar nº 468 /2021 
Poder Executivo Altera a Lei Complementar 
nº 10.992, de 18 de agosto de 1997, que 
dispõe sobre a carreira dos Servidores 



Militares do Estado do Rio Grande do Sul e 
dá outras providências.(SEI 11040-0100/21-
9) 

Governo do Estado apresenta 
para a AOFERGS e demais 
entidades proposta do Plano 
de Modernização da Carreira 
da BM 

9 de 
dezembro de 
2021 

O presidente Roberto Jose Larrossa e a 
diretora financeira, Diones Gabana, da 
Associação de Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, participaram na tarde desta 
quarta-feira (08) da apresentação do Plano 
de Modernização da Carreira dos Praças, 
realizada pelo vice-governador e secretário 
de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr. 

AOFERGS repudia a aprovação 
do PLC 378/21 

1 de 
dezembro de 
2021 

A Associação de Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, acompanhou a votação e 
aprovação do PLC 378/21 na tarde desta 
terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do 
Estado. Com 35 votos sim e 13 votos não, os 
deputados aprovaram o PLC que representa 
a precarização dos serviços públicos, e 
atingem diretamente a educação, saúde 
segurança 

AOFERGS e entidades 
representativas dos Militares 
alertam para prejuízos 
irreparáveis do PLC 378/21 aos 
servidores 

29 de 
novembro de 
2021 

O presidente da Associação de Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS e o presidente do 
Conselho Administrativo, Roberto Jose 
Larrossa e Elias Poncio, estiveram na manhã 
desta segunda-feira (29) em frente ao 
Palácio Piratini para mobilização pela 
inclusão com curso superior, reposição 
salarial e o envio da Modernização da 
Carreira 

Inscrições para concurso da 
Brigada Militar começam na 
próxima semana 
 
Brigada Militar lança concurso 
com 4 mil vagas; saiba como 
se candidatar 
Brigada Militar vai abrir 
concurso com 4 mil vagas 

25 de 
novembro de 
2021 
 
 
 
 
24 de 
novembro de 
2021 
 
16 de 
novembro de 
2021 
 

O governo do Estado publicou nesta quarta-
feira, 24, o edital do concurso público que 
irá selecionar 4 mil novos soldados da 
Brigada Militar. O documento saiu no Diário 
Oficial do Estado (DOE) e traz todas as 
informações sobre requisitos e etapas da 
seleção 

Associados e indicados pela 
AOFERGS possuem desconto 
em curso preparatório para o 
concurso da BM 

25 de 
novembro de 
2021 

Associados e pessoas indicadas pela 
Associação de Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, para o curso preparatório para o 
concurso da Brigada Militar terão desconto. 

AOFERGS participa de 
homenagem do TJMRS aos 
184 anos da BM 

25 de 
novembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, participou na tarde desta quarta-



feira (24), de solenidade online realizada 
pelo Tribunal de Justiça Militar do RS – 
TJMRS, em comemoração aos 184 anos da 
Brigada Militar. 

AOFERGS acompanha a 
cerimônia de formatura de 
novos Soldados e passagem de 
Comando do CBMRS 

24 de 
novembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa e o presidente do Conselho 
Administrativo, Elias Daniel Poncio, 
acompanharam na manhã desta quarta-feira 
(24), a cerimônia de formatura de 101 novos 
Soldados do Corpo de Bombeiros Militar, e a 
passagem de Comando 

Chefe de Gabinete do prefeito 
de Porto Alegre recebe 
demandas da AOFERGS 

24 de 
novembro de 
2021 

A Associação de Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, a partir do presidente Roberto 
Jose Larrossa, da Diretora Financeira 1ª 
Tesoureira, Diones Gabana de Souza, e do 
presidente do Conselho Administrativo, Elias 
Daniel Poncio, entregou nesta terça-feira 
(23), demandas na Prefeitura de Porto 
Alegre. 

AOFERGS participa de 
homenagem aos 184 anos da 
BM na Câmara de Vereadores 

22 de 
novembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, a diretora 1° Tesoureira, Diones 
Gabana de Souza, presidente do Conselho 
Administrativo, Elias Poncio, e o assessor da 
presidência, Tenente Nunes, participaram 
nesta segunda-feira (22), de homenagem 
proposta pela vereadora Comandante 
Nádia, aos 184 anos da Brigada Militar. 

20.11: Dia da Consciência 
Negra 

20 de 
novembro de 
2021 

 

Governo do RS anuncia 
demolição do Presídio Central 
e construção de nova cadeia 
pública em Porto Alegre 

19 de 
novembro de 
2021 

O governo do Estado anunciou, na manhã 
desta sexta-feira (19), que espera em breve 
concretizar a demolição do Presídio Central, 
marcado por superlotação e problemas 
estruturais, e a construção de uma nova 
Cadeia Pública de Porto Alegre. 

19.11: Dia da Bandeira 19 de 
novembro de 
2021 

 

Em cerimônia simultânea em 
seis cidades, Brigada Militar 
forma 865 novos soldados 

18 de 
novembro de 
2021 

Sob chuva fraca na manhã desta quinta-feira 
(18), 865 novos soldados da Brigada Militar 
(BM) comemoraram a formatura após 
concluírem o curso da corporação. 

Brigada Militar: 184 anos de 
histórias! 

18 de 
novembro de 
2021 

 

Atenção pré-candidato/a 
associado/a da AOFERGS 

16 de 
novembro de 
2021 

Vamos dialogar e traçar estratégias para os 
associados que vão buscar representar a 
categoria nas eleições do próximo ano. 



Participe da reunião, solicite o link, que será 
encaminhado via Whats. 

15.11: Dia de Proclamação da 
República 

15 de 
novembro de 
2021 

 

ANERMB e as Entidades 
Representativas dos Militares 
Estaduais realizam encontro 
em Florianópolis-SC para 
debater o futuro da categoria 

15 de 
novembro de 
2021 

O XXII Fórum Nacional das Entidades 
Representativas dos Militares Estaduais 
sediado na Associação Beneficente dos 
Subtenentes e Sargentos do Estado de Santa 
Catarina ABESSESC, debateu vários temas 
importantes com a participação de 
delegações de policiais de vários estados. 

AOFERGS finaliza sua 
participação no XXII Fórum 
ANERMB agregando 
conhecimento e novo 
associado 

13 de 
novembro de 
2021 

Em comitiva liderada pelo presidente 
Roberto Jose Larrossa, a Associação de 
Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, 
participou entre os dias 11 e 12 de 
novembro 2021 do XXII Fórum Nacional de 
Entidades Representativas dos Militares 
Estaduais – ANERMB. 

AOFERGS participa de 
atividade alusiva ao Dia do 
Inativo 

12 de 
novembro de 
2021 

A Associação dos Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, a partir do Diretor de Assuntos 
Estratégicos, Paulo Ricardo Da Silva, 
prestigiou na manhã desta sexta-feira (12) 
de atividades alusivas ao Dia do Inativo. 
Proposta pela Associação dos Sargentos 
Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar – 
ASSTBM, 

“1° dia de ANERMB foi 
extremamente produtivo”, 
avalia presidente da AOFERGS 

12 de 
novembro de 
2021 

Finalizado o primeiro dia do XXII Fórum 
Nacional de Entidades Representativas dos 
Militares Estaduais – ANERMB, nesta quinta-
feira (11), o presidente da Associação dos 
Oficiais do Estado do RS – AOFERGS, 
Roberto Jose Larrossa, destacou que desde 
as primeiras horas da manhã, todas as falas 
e pontuações do fórum foram de extrema 
importância. 

11.11: Dia do Veterano Militar 11 de 
novembro de 
2021 

 

AOFERGS participa do XXII 
ANERMB 

11 de 
novembro de 
2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul participa entre os dias 11 e 12 
de novembro, do XXII Fórum Nacional de 
Entidades Representativas dos Militares 
Estaduais – ANERMB, que acontece em 
Florianópolis – SC. 

Primeira cirurgia robótica do 
Hospital da Brigada Militar de 
Porto Alegre é realizada e 
paciente está pronto para a 
alta hospitalar 

11 de 
novembro de 
2021 

A primeira cirurgia robótica do Hospital da 
Brigada Militar de Porto Alegre foi realizada 
nesta terça-feira, 09 de novembro, alguns 
meses depois da aquisição do primeiro 
sistema robótico. 

CBA e CTSP iniciam fase 10 de Nesta segunda-feira (08/11) teve início a 



presencial em Polos de Ensino novembro de 
2021 

fase presencial do Curso Básico de 
Administração e Curso Técnico de Segurança 
da Brigada Militar, respectivamente 73 
alunos-tenentes e 716 alunos-sargentos 
iniciaram suas atividades. 

Profissionais de segurança 
pública já podem solicitar 
financiamento do Habite 
Seguro 

3 de 
novembro de 
2021 

Profissionais de segurança pública 
interessados em aderir ao Habite Seguro 
podem, já podem desde a quarta-feira (3), 
solicitar financiamento com subsídios e 
condições especiais. 

Dia de Finados 2 de 
novembro de 
2021 

 

Novembro Azul: Mês de 
Prevenção ao Câncer de 
Próstata 

1 de 
novembro de 
2021 

 

AOFERGS reúne-se com o 
Comandante do CABM 

29 de outubro 
de 2021 

Na tarde da quinta-feira (28) o presidente 
da Associação dos Oficiais do Estado do RS – 
AOFERGS, Tenente Roberto Jose Larrossa, e 
do Conselho Administrativo, Tenente Elias 
Poncio, estiveram reunidos com o Tenente 
Coronel Vladimir Luis Silva da Rosa, atual 
Comandante do Comando Ambiental da 

Brigada Militar – CABM 

Presidente acompanha pré-
candidatos dos quadros da 
AOFERGS em encontro político 
na cidade de Viamão 

29 de outubro 
de 2021 

O presidente da Associação de Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 

Larrossa, participou nesta quinta-feira (29) 
de ato político realizado no município de 

Viamão. Larrossa acompanhou os pré-
candidatos, Tenente Terezinha e Soldado 

Islabão, 

AOFERGS protocola 
documento de demandas 
junto ao gabinete do vice-
governador 

28 de outubro 
de 2021 

O presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, protocolou na quarta-feira (27) 
documento de interesse da categoria e 

associados da entidade, junto ao gabinete 
do vice-governador e secretário de 

segurança pública, Ranolfo Vieira Jr. 

Parabéns, Servidor Público! 28 de outubro 
de 2021 

 

Diretoria da AOFERGS é 
recebida pelos deputados 
Capitão Macedo e Luís 
Augusto Lara 

27 de outubro 
de 2021 

A diretoria da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, foi recebida na 

manhã desta quarta-feira (27), Deputado 
Estadual Capitão Macedo e o pelo Chefe de 

Gabinete, Jairo Sege. O objetivo do encontro 
foi entregar ao deputado parecer e solicitar 

que seja pré requisito de inclusão o nível 
superior 

Nota AOFERGS 20 de outubro 
de 2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do RS – 
AOfERGS, informa ao seu quadro de 

associados e aos demais Militares do RS, 



que está percorrendo as instâncias 
necessárias à inclusão dos interesses dos 

Militares Estaduais, nesta oportunidade em 
que o governo sinaliza pelo 

encaminhamento à Assembleia Legislativa, 

Parabéns, médicos e médicas! 18 de outubro 
de 2021 

Nossa homenagem aos profissionais, 
principalmente aqueles que atuam nos 

Hospitais da Brigada Militar (Porto Alegre e 
Santa Maria), atendendo com excelência 

Policiais e Bombeiros Militares, assim como 
a sociedade gaúcha! 

AOFERGS participa de reunião 
com a diretoria da IBCM 

18 de outubro 
de 2021 

O presidente Roberto Jose Larrossa, a vice-
presidente, Jane Melo Soares, e diretores da 

Associação dos Oficiais Estaduais do RS – 
AOFERGS, estiveram reunidos na manhã 

desta segunda-feira (18), com a diretoria da 
Instituição Beneficente Coronel Massot – 
IBCM. O objetivo do encontro foi tratar 

sobre pautas da saúde e de interesses dos 
associados da entidade, 

AOFERGS participa de reunião 
na Diretoria de Ensino e na 
Academia de Policia Militar da 
BM 

14 de outubro 
de 2021 

 
A diretoria da Associação dos 

Oficiais Estaduais do RS – AOFERGS, a partir 
do presidente, Roberto Jose Larrosa, o 
diretor de Assuntos Estratégicos, Paulo 
Ricardo da Silva, e o presidente do Conselho 
Administrativo, Elias Daniel Poncio, esteve 
nesta quarta-feira (13), na Academia de 
Policia Militar – APM, onde foram recebidos 
pelo Comandante 

Feliz Dia das Crianças! 12 de outubro 
de 2021 

 

AOFERGS realiza reunião com 
diretores e associados 

6 de outubro 
de 2021 

Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS, realizou na terça-

feira (5) reunião online com diretores, 
associados e interessados em contribuir com 

ações para a garantia de direitos dos 
Militares Estaduais. Durante a reunião se 

debateu: – O reajuste da parcela autônoma 
conforme Lei 15.454/20, viabilizando que a 

parcela de irredutibilidade 

Brigada Militar lança plano de 
operações especiais que 
ocorrerão até o final do ano 

6 de outubro 
de 2021 

A Brigada Militar desencadeia em outubro 
uma série de operações especiais, 

integrantes de um novo Plano Tático-
Operacional, que consiste na articulação 
policial militar por áreas de Comandos 
Regionais. Com base nas diretrizes do 

programa RS Seguro (integração, 
inteligência e investimento qualificado), a 

cada semana, determinados Comandos 
Regionais da corporação desenvolverão 



operações específicas, 

AOFERGS convoca Militares 
Gaúchos para reunião virtual 
na próxima semanaPara 
participar da reunião no 
Google Meet, na terça-feira (5) 
a partir das 19h45 clique no 
link 
https://meet.google.com/nwc-
dces-siw 

1 de outubro 
de 2021 

 

Governo do RS anuncia 
pagamento em dia do 13º 
salário de servidores em 2021 

1 de outubro 
de 2021 

O governo do Rio Grande do Sul anunciou 
em transmissão ao vivo, na manhã desta 
sexta-feira (1º), que vai pagar em dia o 13º 
salário dos servidores do executivo em 
2021. O pagamento era feito de forma 
parcelada desde 2015. 

AOFERGS e demais entidades 
apontam demandas 
prioritárias para a categoria 

30 de 
setembro de 
2021 

 
O presidente Roberto Jose Larrossa e 
Diretor de Assuntos Políticos e Institucionais 
da Associação dos Oficiais Estaduais do RS – 
AOFERGS, Jadson Lopes Castanho, 
participaram na manhã desta quinta-feira 
(30) de reunião entre entidades 
representativas da Brigada Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar, para apontar as 
demandas consideradas prioritárias pelo 
colegiado 

AOFERGS prestigia assinatura 
de termo que possibilita ações 
de empregabilidade aos jovens 
egressos do Serviço Militar 

30 de 
setembro de 
2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do RS – 
AOFERGS, a partir da 2ª Secretária, Magali 
Terezinha Lima Rodrigues e do Presidente 
do Conselho Administrativo – Elias Daniel 
Poncio, esteve presente nesta quinta-feira 
(30) na Assembleia Legislativa do RS, no ato 
de assinatura do termo de cooperação para 
disponibilização de cursos e ferramentas 
digitais, 

Diretoria da AOFERGS 
participou do evento Desafora 
Brasil em Porto Alegre 

21 de 
setembro de 
2021 

diretoria da Associação de Oficiais do Estado 
do RS – AOFERGS, participou entre os dias 
17 e 19 de setembro, do evento Desafora 
Brasil, realizado no hotel Plaza São Rafael, 
em Porto Alegre. O encontro reúne 
pensadores e influenciadores de todos os 
espectros, em busca de um denominador 
comum para a direita brasileira 

Parabéns, gaúchos e gaúchas! 20 de 
setembro de 
2021 

 

Diretoria da AOFERGS 
participa das palestras da 
campanha “Abrace quem 
protege” 

18 de 
setembro de 
2021 

No decorrer dos dias 13 e 17 de outubro, 
diretores da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, participaram da 
campanha “Abrace quem protege”, 



realizada pela Fundação Cel Walter Peracchi 
de Barcellos, Fundação de Proteção Social 
da Família Militar. 

Câmara decide que policiais 
são brasileiros de 2ª classe 
com menos direitos que os 
demais cidadãos 

16 de 
setembro de 
2021 

Magistrados, militares da União, policiais 
civis e militares, membros do Ministério 
Público e guardas municipais são atingidos 
pela pelo retorno da quarentena no novo 
código eleitoral O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta quarta-feira (15) 
uma emenda que traz de volta ao novo 
Código Eleitoral a exigência de quarentena 
de quatro anos para algumas categorias 
profissionais 

Diretor da AOFERGS cumpre 
agendas em Brasília 

15 de 
setembro de 
2021 

O diretor de Marketing da Associação dos 
Oficiais Estaduais do RS – AOFERGS, 
Francisco Marques Neto, esteve em Brasília 
na semana do dia 7 de setembro, cumprindo 
agendas e acompanhando os movimentos 
da Capital Federal. 

Governo lança programa 
habitacional para profissionais 
de segurança 

13 de 
setembro de 
2021 

Policiais civis, militares, federais e 
rodoviários, além de bombeiros, agentes 
penitenciários, peritos e guardas municipais, 
terão subvenção financeira concedida pelo 
governo federal e condições diferenciadas 
de crédito imobiliário para aquisição da casa 
própria 

Quarentena para militares, 
policiais e juízes é excluída do 
novo Código Eleitoral 

13 de 
setembro de 
2021 

A determinação de que magistrados, 
integrantes do Ministério Público, militares 
e policiais só pudessem ser candidatos a 
cargos eletivos cinco anos após deixarem a 
função gerou polêmica em Plenário durante 
a análise do novo Código Eleitoral (PLP 
122/21). 

A AOFERGS apoia a campanha 
“Abrace quem protege” 

11 de 
setembro de 
2021 

A AOFERGS apoia a campanha “Abrace 
quem protege”, uma Campanha da 
Fundação Cel Walter Peracchi de Barcellos, 
Fundação de Proteção Social da Família 
Militar. 

Parabéns, Administradores! 9 de 
setembro de 
2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS, parabeniza 
todos/as os/as administradores/as pela 
nobre missão que desempenham nas mais 
diversas área de atuação. 

AOFERGS entrega demandas 
ao Comandante Geral da 

Brigada Militar 

08 de 
setembro de 
2021 

O presidente da Associação dos Oficiais do 
Estado do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, e o presidente do Conselho 
Administrativo da associação, Elias Daniel 
Poncio, foram recebidos na tarde desta 
quarta-feira (8) pelo Comandante-Geral da 
Brigada Militar, Coronel Vanius Cesar 
Santarosa. O objetivo do encontro foi 



apresentar pautas dos associados, 

7 de setembro: o aniversário 
de um povo! 

7 de 
setembro de 
2021 

O 7 de setembro é uma das datas 
comemorativas mais importantes do Brasil, 
justamente por abrigar um dos principais 
acontecimentos da nossa história: a nossa 
independência. Foi nesse dia, em 1822, que 
d. Pedro deu início a nossa trajetória como 
nação independente. 

Nota de Esclarecimento 6 de 
setembro de 
2021 

 
A Associação dos Oficiais Estaduais 

do RS – AOfERGS, esclarece aos associados, 
amigos e colaboradores, que pessoalmente 
cada um possui suas convicções a respeito 
do atual momento político e sanitário que 
atinge nosso país. 

Última mulher coronel, das 
pioneiras da BM, entra para 

reserva 

1 de 
setembro de 
2021 

 
Historiadora, museóloga, fotógrafa, 

militar, mãe, negra e mulher. Todas essas 
são características da coronel Najara Santos 
da Silva em sua trajetória na Brigada Militar, 
que se encerra nesta terça-feira (31/8), mas 
a principal marca deixada pela porto-
alegrense na instituição se resume em uma 
palavra: pioneirismo 

Setembro Amarelo: Juntos 
somos mais fortes! 

1 de 
setembro de 
2021 

O Setembro Amarelo é dedicado à 
prevenção e conscientização contra o 
suicídio. Cerca de 12 mil suicídios são 
registrados todos os anos no Brasil e mais de 
1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste 
realidade e, em 96,8% dos casos há relação 
com transtornos mentais. 

BM conta com mais 460 
policiais militares capacitados 

para atuarem na Patrulha 
Maria da Penha 

31 de agosto 
de 2021 

A Brigada Militar realizou na manhã desta 
terça-feira (31) a formatura de 460 policiais 
militares aprovados no Curso de 
Capacitação Patrulha Maria da Penha, 
promovido ao longo do mês de agosto. 

Nota de solidariedade e apoio 27 de agosto 
de 2021 

A Presidência da AOFERGS e sua Diretoria se 
solidarizam com os Policiais Militares 
envolvidos na ocorrência que culminou com 
o trágico desfecho envolvendo o Policial 
Rodoviário Federal aposentado e seus 
familiares, bem como com todo o efetivo da 
Cia. de Torres. 

Simpósio online da BM: Saúde 
Mental e Bem-estar 

26 de agosto 
de 2021 

 Neste ano, a Brigada Militar abre 
a sua campanha do Setembro de Promoção 
da Vida convidando você e seus familiares a 
refletir sobre o tema Saúde Mental e Bem-
estar. Participe do nosso Simpósio online no 
dia 01 de setembro, a partir das 9h. 
Profissionais especializados compartilharão 
seus conhecimentos e experiências 



Diretoria da AOFERGS realiza 
agendas no município de 
Pelotas 

26 de agosto 
de 2021 

A diretoria da Associação dos Oficiais 
Estaduais do Rio Grande do Sul – AOFERGS, 
realizou agendas no município de Pelotas, 
Região Sul do Estado, com o objetivo de 
apresentar a associação que tem uma 
década de lutas pela classe. 

Parabéns, Soldados! 25 de agosto 
de 2021 

O Dia do Soldado é comemorado 
anualmente em 25 de agosto no Brasil, 
celebrando a atividade exercida pelos 
Soldados do Exército Brasileiro, que 
trabalham e lutam pela proteção da Nação 

BM inicia capacitação para 
habilitar policiais militares à 
promoção de sargentos e 
tenentes 

24 de agosto 
de 2021 

A Brigada Militar (BM) deu início, nesta 
segunda-feira (23/8), às aulas do Curso 
Básico de Administração Policial Militar 
(CBA) e do Curso Técnico em Segurança 
Pública (CTSP). A capacitação acontece na 
modalidade de ensino a distância (EaD), em 
turno inverso ao das atividades de 
policiamento 

AOFERGS participa de reunião 
para tratar sobre a 
modernização da carreira 

17 de agosto 
de 2021 

A diretoria da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, participou na 
manhã desta terça-feira (17) de reunião com 
o deputado estadual Jeferson Fernandes 
(PT). O objetivo da reunião que ocorreu de 
forma online foi tratar sobre a expectativa 
de progressão na carreira, além do ingresso 
com nível superior e exames de drogadição 

AOFERGS visita gabinete do 
deputado Capitão Macedo 

13 de agosto 
de 2021 

O presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, Roberto Jose 
Larrossa, o diretor de marketing, Francisco 
Marques Neto e a 2ª Secretária, Magali 
Terezinha Rodrigues, realizaram na quarta-
feira (11), visita cortesia ao gabinete do 
deputado estadual, Capitão Macedo (PSL). 

AOFERGS realiza reunião 
ordinária mensal 

12 de agosto 
de 2021 

A diretoria da Associação dos Oficiais 
Estaduais do RS – AOFERGS, realizou reunião 
ordinária mensal conforme previsto em seu 
estatuto, nesta quarta-feira (11), com a 
presença de diretores e sócios da entidade. 
Durante a reunião, foi apresentado o 
documento produzido pelas entidades 
AOFERGS, ASOFBM, ASSTBM e ABAMF 

Policiais Militarem contam 
com projeto inédito de 
Ambulatório de doenças 
crônicas 

12 de agosto 
de 2021 

 
Desde julho, o Hospital da Brigada 

Militar de Porto Alegre (HBM-PA) está 
colocando em prática um projeto inédito 
para a saúde dos Policiais Militares do Rio 
Grande do Sul: o Ambulatório De Doenças 
Crônicas. Trata-se de um serviço de 
atendimento integral específico para 
doenças crônicas de alta prevalência 



AOFERGS participa de 
homenagem póstuma aos 
bombeiros do combate ao 
incêndio da SSP 

11 de agosto 
de 2021 

 
 A diretoria da Associação dos 
Oficiais Estaduais do RS – AOFERGS, 
participou nesta quarta-feira (11) de 
solenidade em homenagem aos bombeiros 
militares que tombaram dia 14 de junho, no 
incêndio da SSP/RS. 

AOFERGS e demais entidades 
da BM participam de 
audiência e entregam 
demandas da categoria ao 
presidente da AL/RS 

11 de agosto 
de 2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS, e demais 
entidades de classe da Brigada Militar, 
ABAMF, ASSTBM e ASOFBM participaram de 
audiência com presidente da Assembleia 
Legislativa do RS, Deputado Estadual Gabriel 
Souza (MDB), com a presença dos 
deputados Luiz Marenco (PDT), Luciana 
Genro (PSOL), Jeferson Fernandes (PT), 

Estado começa a reformar 
antigo CT da Procergs para 
sediar a SSP 

10 de agosto 
de 2021 

O governo estadual começou a reformar o 
antigo Centro de Treinamento (CT) da 
Procergs, no bairro Tristeza, em Porto 
Alegre, para que o imóvel passe a sediar a 
Secretaria Estadual da Segurança Pública 
(SSP), cujo prédio pegou fogo no mês 
passado. 

Formada a comissão para o 
concurso de Ingresso na 
Brigada Militar 

10 de agosto 
de 2021 

Foi publicado no diário oficial do estado do 
Rio Grande do Sul a portaria 
866/EMBM/202,1 no dia 06 de agosto de 
2021, na qual o Comandante Geral da 
Brigada Militar através no uso das 
atribuições instituiu a Comissão de 
Concursos Públicos da Brigada Militar. 

 Governo do RS 
prepara recriação do cargo de 
3º sargento da Brigada Militar 

10 de agosto 
de 2021 

 
O governo do Rio Grande do Sul 

prepara o envio para a Assembleia 
Legislativa de um projeto de lei prevendo a 
reestruturação dos cargos de nível médio da 
Brigada Militar (BM) . 

Conheça a AOFERGS! 09 de agosto 
de 2021 

Conheça um pouco mais da história da 
Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS. 

Feliz Dia dos Pais! 08 de agosto 
de 2021 

Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS, saúda todos os 
pais, que com carinho cumprem a missão de 
educar, proteger e orientar seus filhos e 
filhas. 

Presidentes da AOFERGS e 
ANERMB visitam a IBCM 

03 de agosto 
de 2021 

O presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do Rio Grande do Sul – AOFERGS, 
Roberto José Larossa, e o presidente da 
Associação Nacional de Entidades 
Representativas de Policiais Militares e 
Bombeiros Militares – ANERMB, Leonel 
Lucas, realizaram na manhã desta terça-feira 



(3) visita cortesia na sede da Instituição 
Beneficente Coronel Massot – IBCM, 

AOFERGS e demais entidades 
representativas traçam 

estratégias em defesa da 
categoria 

03 de agosto 
de 2021 

A Associação dos Oficiais Estaduais do Rio 
Grande do Sul – AOFERGS, a partir do 
presidente Roberto José Larrossa, participou 
na tarde desta terça-feira (03) em Porto 
Alegre na sede da ASSTBM, com demais 
entidades representativas, de reunião para 
avaliar o momento e traçar estratégias para 
novas ações em defesa dos Militares 
Estaduais, 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
AUMENTO DESCONTO DO IPE 
PREVIDÊNCIA 

24 de julho de 
2021 

NOTA DE ESCLARECIMENTO – AUMENTO 
DESCONTO DO IPE PREVIDÊNCIA Repercutiu 
nas redes sociais e entre todas as classes 
brigadiana, o aumento previdenciário, que 
todos já tinham conhecimento e era 
esperado para se efetivar no mês de 
julho/2021. 

AOfERGS saúda os 173 anos da 
Justiça Militar do RS 

24 de julho de 
2021 

Nossa saudação e homenagem a Justiça 
Militar do RS pelo transcurso dos seus 173 
anos. 

AOfERGS lamenta a morte do 
Ten Deroci e do Sgt Munhós 

22 de julho de 
2021 

A AOfERGS através de seus associados, 
diretores e presidência externa o imenso 
pesar e lamentam as mortes do tenente 
Deroci de Almeida da Costa e do sargento 
Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós, 
bombeiros de fibra e colegas queridos por 
todos. Perderam suas vidas no afã de salvar 
os bens do Estado e preservar o trabalho 

Salve 2 de julho Dia Nacional 
do Bombeiro Militar 

02 de julho de 
2021 

O Dia Nacional do Bombeiro Militar é 
comemorado anualmente em 2 de julho. A 
data é uma homenagem a todos os heróis 
brasileiros que arriscam as suas vidas para 
proteger as pessoas, as cidades e florestas 
do risco de incêndios, desastres naturais, 
desabamentos, etc. 

Debate implementação da Lei 
nº 13.675 que institui o SUSP 

01 de julho de 
2021 

Vídeo da fala do ST Cláudio, Diretor Jurídico 
da ANERMB.   

24 de junho – Dia Nacional do 
Policial e Bombeiro Militar 

24 de junho 
de 2021 

A AOfERGS saúda todos os Policiais e 
Bombeiros Militares, sejam da ativa ou da 
reserva remunerada pelo transcurso do Dia 
Nacional do Policial e Bombeiro Militar. 
Desde o ano de 2017, nesta data é 
comemorado o Dia Nacional do Policial e 
Bombeiro Militar. A data remete ao dia 24 
de junho de 1997, 

Análise da alíquota no Sistema 
de Proteção Social dos 
Militares à luz de decisões do 
STF 

21 de junho 
de 2021 

análise crítica da alíquota no Sistema de 
Proteção Social dos Militares à luz das 
recentes decisões do Supremo Tribunal 
Federal” Artigo escrito pelo Tenente-
Coronel do CBMRS; Bacharel em Direito 



(PUC/RS); Bacharel em Ciências Policiais e 
Segurança Pública (APM/RS); Especialista 
em Direito Processual Civil (PUC/RS); 

AOfERGS saúda 103 anos do 
TJM 

19 de junho 
de 2021 

AOfERGS, entidade que tem por princípio 
congregar do Soldado ao Coronel, saúda o 
transcurso do 103º aniversário do Tribunal 
de Justiça Militar do Rio Grande do Sul, 
comemorado  em 19 de junho. 

18 de Junho Dia da Policial 
Militar Feminina 

18 de junho 
de 2021 

Hoje, 18 de junho, a AOfERGS rende suas 
homenagens a todas as colegas, ativas e na 
inatividade, pelo Dia da Policial Militar 
Feminina no Rio Grande do Sul, data de 
nascimento da policial Olmira Leal de 
Oliveira, a Cabo Toco, a primeira mulher 
gaúcha a ingressar nas fileiras da Brigada 
Militar, em 1923, 

Tenente Agnaldo realiza Curso 
Ministrado pelo BOPE 

17 de junho 
de 2021 

No dia 02 de junho o Tenente Agnaldo, da 
Força Tática do 39º BPM, concluiu o Curso 
de Especialização em Conduta de Patrulha 
em Local de Alto Risco – ministrado pelo 
BOPE RS, na sede em Porto Alegre. 

Vídeo – Encontro ANERMB 
com Presidente 

17 de junho 
de 2021 

https://www.aofergs.com.br/wp-
content/uploads/2021/06/Anermb2.mp4 

Major Sulenir recebe Medalha 
da 55ª Legislatura 

16 de junho 
de 2021 

Texto: Jairo da Mota Islabão – 
Representante da AOfERGS na região do 
CRPO-Sul Na tarde de ontem (15/6) na 
Assembleia Legislativa, participamos 
juntamente com autoridades, políticas, 
policiais e militares, da entrega da medalha 
de 55ª Legislatura a associada da AOfERGS 
Major Bombeiro Sulenir Abreu da Rosa, 
subcomandante do 10° Batalhão de 
Bombeiros Militares 

Linha de crédito para casa 
própria de militares estaduais 

14 de junho 
de 2021 

https://www.aofergs.com.br/wp-
content/uploads/2021/06/Compactado.mp4 

Condolências ao Tenente 
Geovani 

12 de junho 
de 2021 

ensagem de pesar do Presidente da 
AOfERGS Que o Irmão Geovani receba do 
nosso Grande Arquiteto do Universo as 
energias necessárias para enfrentar esse 
momento de dor 

Vídeo – XXI Fórum Nacional 
ANERMB 

12 de junho 
de 2021 

https://www.aofergs.com.br/wp-
content/uploads/2021/06/Video-
Editado.mp4 

Eventos do XXI Fórum 
Nacional da ANERMB 

12 de junho 
de 2021 

Foram diversos os eventos em que houve 
participação da nossa Associação durante o 
XXI Fórum Nacional da ANERMB em Goiás. 
Entre eles destacamos a visita institucional e 
de fortalecimento de vínculos de amizade 
com a ASOF PM/BM-Go onde nosso 
Presidente Larrossa e nosso Diretor 
Castanho foram recebidos pelo Presidente 



da entidade, TCel Cardoso. 

 AOfERGS participa de 
evento no município de Bagé 

10 de junho 
de 2021 

Na manhã de hoje (10/6) a AOfERGS foi 
convidada e compareceu a evento no 
Município de Bagé, onde foram entregues 
75 toneladas de alimentos do projeto “Isso é 
Cidadania”, em parceria com o Governo 
Federal. Nossa associação foi representada 
pelo colega Jairo da Mota Islabão, 
Representante da AOfERGS para a região do 
CRPO-Sul. 

Prosseguem atividades do XXI 
Fórum Nacional da ANERMB 

10 de junho 
de 2021 

Tem sequência na manhã de hoje (10/06) as 
atividades programadas para o XXI Fórum 

Nacional da ANERMB que está sendo 
realizado em Goiás, onde estamos 

representados pelo Diretor Presidente 
Larrossa e pelo nosso Diretor de Assuntos 

Políticos e Institucionais Castanho. Entre os 
palestrantes destaque para a presença do 

Deputado Federal Vitor Hugo 

Presidente da AOfERGS 
participa de encontro com o 

Presidente da República 

10 de junho 
de 2021 

No dia de ontem (09/06) a AOfERGS esteve 
entre as entidades representativas dos 
militares estaduais e pensionistas de 18 
estados da federação, que participaram de 
encontro com o Presidente da República, 
em Anápolis, a convite do Deputado Federal 
Vítor Hugo. Na ocasião o Presidente 
Larrossa apresentou pauta de interesse da 
categoria 

AOfERGS participa do XXI 
Fórum Nacional da ANERMB 

9 de junho de 
2021 

Na manhã de hoje (09/06) o Diretor 
Presidente Larrossa e o Diretor de Assuntos 
Políticos e Institucionais Castanho, 
embarcaram para participar do XXI Fórum 
Nacional da Associação Nacional das 
Entidades Representativas dos Militares e 
Pensionistas Estaduais – ANERMB. 

Oficial do 2º RPMon conclui 
Curso CECPLAR no BOPE 

05 de junho 
de 2021 

Texto: Ten Luiz André CASTRO Silva Entre os 
dias 17 de maio e 04 de junho foi realizado 
pela Brigada Militar o Curso de 
Especialização em Conduta de Patrulha em 
Local de Alto Risco- CECPLAR. Realizado nas 
dependências do Batalhão de Operações 
Policiais Especiais (BOPE) em POA/RS, 

Associado da AOfERGS assume 
cadeira na Academia 
Brigadiana de Letras 

24 de maio de 
2021 

A AOfERGS manifesta seu orgulho e 
parabeniza a assunção da Cadeira nº 23, da 
Academia Brigadiana de Letras, cujo Patrono 
é o Coronel e Professor Jacintho Francisco 
Targa, pelo nosso associado 1º Tenente 
Amauri Antônio Confortin. 

9 de maio de 2021 – 
Homenagem pelo Dia das 
Mães 

08 de maio de 
2021 

 
Homenagem da AOfERGS a todas as mães, 
em especial as da família militar estadual 



Últimas homenagens ao 
Sargento Adair de Melo Porto 

03 de maio de 
2021 

A AOfERGS une-se ao registro de 
homenagens ao colega que tombou em 
serviço. O 2º Sgt Adair de Melo Porto, com 
33 anos de serviços dedicados a segurança 
da população gaúcha, foi morto ao tentar 
abordar um homem em São Nicolau, interior 
do Rio Grande do Sul, na madrugada do dia 
1º de maio. 

AOfERGS saúda aniversário da 
FESSERGS 

01 de maio de 
2021 

A AOfERGS saúda e parabeniza a Federação 
Sindical dos Servidores Públicos no Estado 
do Rio Grande do Sul – FESSERGS, pelo 
transcurso dos seus 31 anos de luta 
classista, a ser comemorado no próximo dia 
09 de maio. 

1º de Maio – AOfERGS saúda o 
Dia do Trabalhador 

01 de maio de 
2021 

Nossa homenagem a todos os trabalhadores 
e trabalhadoras. 

Associado da AOfERGS é 
agraciado com a Comenda do 
11º BPM 

01 de maio de 
2021 

O Tenente Luis Carlos Certo, associado da 
AOfERGS, foi agraciado com a Comenda do 
11º Batalhão de Polícia Militar / 11º BPM. 

AOfERGS parabeniza ANERMB 
pelos seus 26 anos 

01 de maio de 
2021 

A AOfERGS parabeniza a todas as entidades 
irmanadas, que compõe a nossa Associação 
Nacional das Entidades Representativas de 
Policiais e Bombeiros Militares – ANERMB, 
pelo transcurso do seu aniversário 

Reflexão – Vídeo 26 de abril de 
2021 

 

Presidente da AOfERGS fala 
aos associados sobre ação 
previdenciária 

26 de abril de 
2021 

fala do presidente Larrossa aos associados 
sobre a ação previdenciária individual. 

Presidente da AOFERGS fala 
aos associados sobre ação 
previdenciária 

26 de abril de 
2021 

fala do presidente, Roberto José Larossa, 
sobre a ação previdenciária movida pela 
entidade.    

Posse da Diretoria e 
Aniversário de 10 anos 

21 de abril de 
2021 

Para acessar o discurso de posse clique 
AQUI Exata e estatutariamente, neste 21 de 
abril, feriado de Tiradentes, Patrono das 
Policias Militares, a AOfERGS comemorou 
seu 10º aniversário de fundação, em 
conjunto com a posse da sua nova diretoria 
executiva e conselho deliberativo. 

Salve 21 de Abril – Dia das 
Policias Militar e Civil 

21 de abril de 
2021 

 

AOfERGS tem reunião com o 
Comandante-Geral da BM 

19 de abril de 
2021 

Na sexta-feira (16/04) o presidente da 
AOfERGS, acompanhado pela diretora 
financeira, Dionês e pelo assessor especial 
da presidência, Castanho, realizaram 
reunião agendada com o Comandante-Geral 
da Brigada Militar, Coronel Santarosa. Na 
oportunidade foram tratados diversos 
temas de interesse dos associados, entre 
eles  a modernização do plano de carreira, 
as dificuldades de atendimento no HBM, 



21/04 Convite – Solenidade de 
Posse da nova Diretoria 
Executiva e Conselho 
Administrativo 

15 de abril de 
2021 

O Presidente da Associação dos Oficiais 
Estaduais do Rio Grande do Sul – AOfERGS, 
Roberto José Larrossa, tem a honra de 
convidar para a Solenidade Telepresencial 
de Posse da Diretoria Executiva e Conselho 
Administrativo da AOfERGS, eleita para o 
biênio 2021 a 2023, a ser realizada às 10h do 
dia 21 de abril de 2021, 

Parabéns ABAMF pelos seus 
59 anos 

15 de abril de 
2021 

Neste 15 de abril, a AOfERGS parabeniza à 
todos que fizeram e continuam a fazer a 
ABAMF ser grande e forte. 

Mensagem – Feliz Páscoa 2021 03 de abril de 
2021 

 

AOfERGS presente na luta pela 
vacina para os militares 
estaduais 

03 e abril de 
2021 

Foto destaque: Jornal Correio do Povo Nesse 
momento muito importante de conquista 
associativa, a AOfERGS parabeniza todas as 
entidades que, em suas esferas de suas 
possibilidades, exerceram a pressão 
responsável e legítima, obtendo como 
resultando, em nível nacional, a realidade da 
vacinação contra a Covid19 aos militares 
estaduais 

Concluído processo eleitoral 
da AOfERGS 

30 de março 
de 2021 

Durante o dia de ontem (29/03) a nossa 
associação realizou assembleia geral 
ordinária, onde procedeu-se o processo 
eleitoral para a escolha da nova Diretoria 
Executiva, Conselho Administrativo e 
alteração estatutária 

Correio Brigadiano Edição 262 
– Março de 2021 

29 de março 
de 2021 

Correio Brigadiano Edição 262, março de 
2021. Para ler a edição digital 

Nota de Repúdio – Caso 
Soldado Wesley – PM BA 

29 de março 
de 2021 

Vídeo Deputado Estadual BA Cap Alden 
sobre o incidente 

AOfERGS realiza eleições 
gerais durante o dia de hoje 

29 de março 
de 2021 

A AOfERGS está realizando, até às 17:30h de 
hoje (29/03), suas eleições gerais para 
escolha da sua presidência, diretoria 
executiva e conselho administrativo. 
Aproveitando a ocasião, também estaremos 
decidindo sobre alteração estatutária 
previamente encaminhada aos associados. 
Essa eleição tem características 
diferenciadas de todas anteriormente 
realizadas, uma vez que está sendo realizada 
em modo virtual, 

AOfERGS ingressa com Ação 
Direta de 
Inconstitucionalidade contra 
LC 15.602/2021 

23 de março 
de 2021 

Para ter acesso ao protocolo da ação, clique 
AQUI. Na segunda-feira (22/03), a nossa 
associação, irmanada as demais entidades 
representativas de militares estaduais, 
ingressou com uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADIN, junto ao 
Poder Judiciário gaúcho, contra a Lei 
Complementar nº 15.602/2021, que tem 



origem no PLC nº 013/2021. 

AOfERGS envia ofício a todas 
as Câmaras Legislativas 
Municipais 

20 de março 
de 2021 

Para ler a íntegra do Ofício encaminhado, 
clique AQUI Sendo uma das missões 
estatutárias da associação, a preservação do 
direito a integridade física e mental de seus 
associados, a AOfERGS, através da iniciativa 
de seus Diretores, Vice Presidente, e 
ratificada pelo seu Presidente Roberto Jose 
Larrossa, enviou, nesta sexta feria 
(19/03/2021), 

Agradecimento da AOfERGS à 
IBCM 

20 de março 
de 2021 

AOfERGS agradece à IBCM pelo envio dos 
exemplares da revista Sala de Espera e 
calendários institucionais. Aproveitamos 
para parabenizar a Instituição Beneficente 
Coronel Massot – IBCM, no ano em que 
completa 92 anos à serviço de seus 
associados, 

AOfERGS lamenta a morte do 
Senador Major Olímpio 

19 de março 
de 2021 

A AOfERGS, irmanada as demais entidades 
representativas de militares estaduais, 
lamenta a morte prematura do Senador 
Major Olímpio. O parlamentar paulista 
deixará um vácuo na frente de luta 
parlamentar da defesa dos direitos e 
garantias dos miliares, não somente do 
estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. 

Presidente da AOfERGS fala 
sobre assistência jurídica 

17 de março 
de 2021 

Ouça a palavra do presidente da AOfERGS 
sobre a assistência jurídica aos associados, 
referente a defesa dos direitos 
constitucionais da alíquota previdenciária 

Saiba mais sobre a assessoria 
jurídica da AOFERGS 

17 de março 
de 2021 

palavra do presidente da AOFERGS, Roberto 
José Larossa, sobre a assistência jurídica aos 
associados, referente a defesa dos direitos 
constitucionais da alíquota previdenciária. 

Senado Federal responde a 
AOfERGS sobre PEC 186 

16 de março 
de 2021 

Após manifestação conjunta da nossa 
associação e da ANERMB, o Presidente do 
Senado Federal remeteu ofício resposta a 
AOfERGS. 

AOfERGS encaminha ofício aos 
deputados que aprovaram o 
PLC 13 

16 de março 
de 2021 

Nossa associação manifestou de forma 
individual, ou seja, a cada deputado 
estadual, toda a irresignação pela aprovação 
do PLC 13/2021, que implantará um 
verdadeiro confisco nos salários, 
aposentarias e pensões dos militares 
estaduais. 

Contrato empresa eleição 
online – Eleja Online 

15 de março 
de 2021 

acesso ao contrato na íntegra 

Extrato da Legislação Eleitoral 
AOfERGS 

15 de março 
de 2021 

Para ler o o Extrato da Legislação Eleitoral 
da AOfERGS 

Regimento Eleitoral AOfERGS 15 de março 
de 2021 

Para ler o Regimento Eleitoral da AOfERGS 

Calendário Eleitoral AOfERGS 15 de março CALENDÁRIO ELEITORAL Conforme 



de 2021 regulamento eleitoral 

Edital de Convocação 
Extraordinária – Composição 
da Comissão Eleitoral 

15 de março 
de 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Assembleia Geral 
Extraordinária Reunião acontece no dia 17 
de março de 2021, as 11 horas, através da 
plataforma digital a ser divulgada, para 
definição da Comissão Eleitoral e questões 
relativas a judicialização sobre a PLC 
13/2021 aprovada na Assembleia 
Legislativa. 

Edital de Convocação – 
Eleições Gerais AOfERGS 

15 de março 
de 2021 

Para leitura do documento original assinado 
e registrado clique AQUI EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO Assembleia Geral Ordinária 
Reunião acontece no dia 29 de março de 
2021, a partir das 09 horas até as 17 horas, 
através da plataforma elejaOnline – 
contratada para fornecimento de software 
especifico WEB(sistema eletrônico eleitoral), 
infraestrutura e suporte 

Homenagem aos colegas 
atuantes na área da saúde 

13 de março 
de 2021 

A AOfERGS manifesta o seu mais profundo 
respeito e admiração, pelos colegas que 
militam na área da saúde, em especial aos 
colegas dos Hospitais da Brigada Militar em 
Porto Alegre, Santa Maria, Policlínicas e 
FSRs. Não há como quantificar nosso 
agradecimento pelo permanente cuidado à 
família brigadiana. 

Nota Oficial sobre PLC 
013/2021 – Providências da 
AOfERGS 

11 de março 
de 2021 

 
Prezados colegas, Com relação a aprovação 
do PLC 13 2021, que reajusta as alíquotas da 
previdência, informo que juntamente com o 

Ten Lanes e o Ten Ricardo, Diretores da 
AOFERGS, estamos estudando uma ação 

judicial para rebater a injustiça aprovada por 
31 deputados da AL RS, 

Coronel Vargas Vereador fala 
sobre o confisco imposto pelo 
governo 

11 de março 
2021 

Fala contundente do Vereador Coronel 
Vargas, de Santa Maria, sobre o confisco 
imposto pelo governo do estado aos 
militares estaduais 

Informativo ANERMB 10 de março 
de 2021 

A AOfERGS, chancela integralmente o 
comunicado  da Associação Nacional das 
Entidades Representativas de Policiais 
Militares e Bombeiros Militares e 
Pensionistas do Brasil – ANERBM. 

AOfERGS tem audiência com o 
Presidente da Assembleia 
Legislativa 

10 de março 
de 2021 

Na tarde de hoje (10/03) o presidente 
Larrossa, acompanhado pelo assessor 
especial da presidência, Tenente Castanho, 
realizaram reunião como presidente da 
Assembleia Legislativa, Deputado Gabriel de 
Souza (MDB). Na ocasião nosso presidente 
manifestou toda a contrariedade e 
discordância classista, pela aprovação do 



PLC 013/2021, em sessão virtual no dia de 
ontem (09/03). 

Dia Internacional da Mulher – 
Homenagem da AOfERGS 

8 de março de 
2021 

Nesse 8 de março de 2021 a AOfERGS rende 
a sua homenagem pelo Dia Internacional da 
Mulher. 

Presidente da AOfERGS visita 
deputada Any Ortiz 

02 de março 
de 2021 

Dando continuidade as ações de 
mobilização e combate a aprovação do PLC 

13/2021, que implantaria um verdadeiro 
confisco nos vencimentos dos militares 

estaduais, o presidente Larrossa realizou, 
hoje a tarde (02/03), reunião com a 

deputada Any Ortiz (Cidadania), visando 
esclarecer a parlamentar sobre o 

entendimento jurídico constitucional da 
nossa associação. 

Parabéns Corpo de Bombeiros 
Militar pelos 126 anos 

01 de março 
de 2021 

A AOfERGS saúda o Corpo de Bombeiros 
Militar do RS pelo transcurso dos seus 126 
anos de relevantes e imprescindíveis 
serviços prestados ao povo gaúcho. 

Vereador Tenente Marcelo 
fala aos deputados sobre os 
militares estaduais 

26 de 
fevereiro de 
2021 

O vereador Tenente Marcelo, do município 
de Tramandaí, fala aos deputados sobre a 
ilegalidade do PLC 13/2021, de autoria do 
poder executivo, que provocaria um 
verdadeiro confisco nos salários dos 
militares estaduais. 

AOfERGS realiza reunião 
virtual com Deputado Eduardo 
Loureiro 

26 de 
fevereiro de 
2021 

A nossa associação realizou, no dia de 
ontem (25/02), uma audiência virtual com o 
Deputado Estadual Eduardo Loureiro, líder 
da bancada do PDT. Além do Deputado e do 
presidente Larrossa, também participaram 
da reunião a diretora financeira Diones e o 
assessor especial da presidência Ten Jadson 
Castanho. 

Deputado Federal Pompeo de 
Mattos fala aos militares 
estaduais 

26 de 
fevereiro de 
2021 

O Deputado Pompeo de Mattos é mais uma 
voz forte que manifestou o seu repúdio a 
tentativa de confisco salarial, proposta pelo 
executivo gaúcho, proposta essa em 
flagrante inconstitucionalidade. 

Fala do Vereador Professor 
Sargento Mendes – Município 
de Santa Rita 

26 de 
fevereiro de 
2021 

O legislador e colega Professor Sargento 
Mendes manifesta a sua indignação pelo 
encaminhamento do PLC 13/2021 

Deputada Luciana Genro – 
PSOL – fala aos militares 
estaduais 

26 de 
fevereiro de 
2021 

Veja o que diz a Deputada Estadual Luciana 
genro, em defesa dos militares estaduais 

Mensagem do Deputado 
Eduardo Loureiro 

26 de 
fevereiro de 
2021 

Veja o que diz o parlamentar líder do PDT na 
Assembleia Legislativa 

Painel de Parlamentares 
contrários ao PLC 13/2021 

25 de 
fevereiro de 
2021 

A AOfERGS, através da sua diretoria e 
principalmente de seus associados, tem 
conseguido mobilizar os três níveis do 
legislativo, federal, estadual e municipal e, 



como forma de reconhecimento e registro, 
estará atualizando o painel com aqueles 
legisladores que publicamente vem se 
manifestando contrários ao PLC 13/2021, 

AOfERGS mantém mobilização 
na Assembleia Legislativa 
contra o PLC 13/2021 

25 de 
fevereiro de 
2021 

AOfERGS, representada pelo presidente 
Larrossa, pela diretora Diones e pelo 
assessor especial da presidência Castanho, 
realizaram ontem (24/02/2021) visita 
institucional e de mobilização contra o PLC 
13/2021 na Assembleia Legislativa. Na 
oportunidade foram visitados os gabinetes 
de parlamentares e entregue, a cada um 
deles, o Ofício Circular 01/AOfERGS/2021, 

Palavras do Presidente da 
AOfERGS 

22 de 
fevereiro de 
2021 

Prezado (a) colega, saibas que a AOfERGS 
deseja estar sempre junto no cumprimento 
das missões que resultam valor de 
reconhecimento de nossa categoria 
profissional e elaboramos esse texto para 
esclarecer: O que é uma Associação? 

Ata da Assembleia Geral de 22 
de outubro de 2020 

18 de 
fevereiro de 
2021 

acesso a ata da última assembleia geral, 
realizada no dia 22 de outubro de 202o, 

POR QUE OS POLICIAIS SE 
MATAM?* 

09 de 
fevereiro de 
2021 

Crédito da publicação e link original da 
matéria acesse: Por que os policiais se 
matam? – CVV | Centro de Valorização da 
Vida Um grupo de psicólogos da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro e pesquisadores do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e 
Prevenção da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro – UERJ… 

Nota de repúdio a tentativa do 
Executivo em aumentar 
alíquotas previdenciárias 

04 de 
fevereiro de 
2021 

A AOfERGS juntamente com as demais 
entidades representativas dos militares 
estaduais, vem a publico manifestar nota de 
repudio a intenção do Governador do 
Estado Eduardo Leite em elevar as alíquotas 
da Previdência, pois, primeiramente 
abocanha mais uma parte do salário dos 
trabalhadores da Brigada e dos Bombeiros 
Militares do Rio Grande do Sul, 

Nota de falecimento – 
Tenente Ventura 

05 de janeiro 
de 2021 

O Tenente Ventura foi integrante da turma 
do Curso de Formação de Sargentos 
1984/1985, sendo especialista da área da 
saúde, 

Nota de falecimento Ex-
Comandante-Geral da Brigada 
Militar 

03 de janeiro 
de 2021 

A AOfERGS solidariza-se com os familiares e 
amigos do Coronel da Reserva Nilso Narvaz, 
Ex-Comandante-Geral da Brigada Militar no 
período de 1986 a 1987, falecido no dia de 
ontem (02/01/2021), 

Porto Alegre. RS, 31 de janeiro de 2021 

 



Roberto José Larrossa 

Presidente da AOFERGS 
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