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O mês de março traz consigo uma data muito especial, o Dia Internacional da Mulher. Data dedicada a homenagens e demonstrações de carinho e 
respeito àquelas que unem às funções de mãe, esposa, filha e amiga, as responsabilidades profissionais, em qualquer que seja a área, com destreza e, 
principalmente, amor.

Para brindar este dia e mostrar o valor das mulheres que fazem, não só parte, mas que são a alma e o coração da AESP, resolvemos antecipar o 
lançamento deste jornal, idealizado há meses pela Equipe de Comunicação deste Órgão, com uma edição especial de lançamento dedicada às 
mulheres, em especial, às nossas queridas colaboradoras.

Além das homenagens e das matérias abordando questões relacionadas a elas, dispomos aqui um apanhado das principais notícias veiculadas ao 
público externo, para reforçar as mais marcantes ações realizadas pela Academia, durante o mês que passou.

Aproveitamos a oportunidade para convidar a todos a colaborar com a publicação, enviando comentários, sugestões de pauta, textos e reflexões. Esta 
iniciativa visa integrar mais as equipes e os setores, prestando reconhecimento a eles e aos seus trabalhos. Afinal, juntos contribuímos para fortalecer o 
nome e o respaldo desta Instituição.

Nas próximas páginas, está desenhado o esboço do que deverão ser as edições dos meses posteriores. Esperamos que gostem e que acolham ao 
projeto com o mesmo carinho com o qual o idealizamos.

Caro (a) Colaborador (a),

Numa democracia, é obrigação do gestor ser 
transparente e prestar conta à sociedade das 
atividades desenvolvidas no cargo público. Para 
auxiliar nessa divulgação, institucionalizamos 
esse periódico mensal, intitulado AESP em Foco.

A formação de excelência é meta de todos que 
fazemos a Academia Estadual de Segurança 

Pública do Ceará (AESP/CE), de proposta pedagógica ousada e inovadora na sua 
criação, pois integra o ensino dos órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar e Perícia Forense, inclusive o da Defesa Civil, respeitadas as 
especificidades legais de cada um, no preparo de profissionais para atuarem com 
elevado conteúdo humanístico, jurídico e técnico, sem perderem a referência dos 
princípios de civismo, hierarquia e disciplina.
 
No ano de 2012, a AESP/CE realizou a formação e capacitação de mais de 11.000 
integrantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social, por meio dos 
ensinos: presencial e a distância. E, para que neste ano em curso, tenhamos mais 
êxito, há 7 meses, a Academia vem ganhando melhorias em termos estruturais, de 
avanço acadêmico e de agregação de novas parcerias.

Assim, a AESP/CE, em sua estrutura física, veio a dispor de: climatização das salas 
de aula, aquisição de mais computadores, ampliação de mais 200 vagas para 
veículos, reestruturação e reforma do estande de tiro real, com previsão de 
conclusão da obra em março do ano corrente, reformas na estrutura das áreas 
interna e externa, que somam, ao todo, quase  60 mil m².
 
No que tange ao avanço acadêmico da nossa Instituição de Ensino, foram 
estipuladas as condutas do corpo docente e discente, bem como as dos 
procedimentos administrativos, mediante a publicação do Regime Acadêmico da 
AESP/CE. Também foram formatadas as matrizes curriculares em conformidade 
com a Matriz Curricular Nacional elaboradas pela Secretaria Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ), que têm como 
embasamento estudo realizado sobre o perfil profissiográfico e mapeamento de 
competências técnicas (habilidades e conhecimentos) e comportamentais 
(atitudes) dos profissionais da segurança pública do Brasil, assim como foi feita a 
adaptação da plataforma Moodle para o ensino a distância, inicialmente usada em 
nossos cursos de ascensão profissional.
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PALAVRA DO DIRETOR

Além disso, realizamos o credenciamento junto ao Conselho Estadual de 
Educação (CEE) para que possamos, ainda neste ano, realizar cursos de 
especialização lato sensu, inicialmente em: Governança na Segurança 
Pública; Estudos Econômicos, Planejamento e Gestão de Riscos em 
Segurança; e Teoria e Didática do Ensino Superior; além do Curso Superior 
de Segurança Pública e Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.
 
E dentre nossas parcerias institucionais firmadas, deve-se ressaltar, a que 
obtivemos com o Instituto FIEC de Responsabilidade Social (FIRESO), em 
seu Programa de "Formação Cidadã", que irá garantir uma formação aos 
profissionais da segurança pública cearense dotada de compreensão da 
realidade social; com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para cessão 
de uso do seu estande de tiro virtual, e com a Universidade Estadual do 
Ceará (UECE) para que seus professores venham a compor, em caráter 
eventual, o corpo docente da AESP, para auxiliar nos cursos de formação e 
ascensão profissional.

Essas últimas parcerias citadas refletem na concepção adotada pela 
Academia de valorização dos saberes técnico-científico, e de termos e 
dispormos de um ensino cada vez mais qualificado e que atenda aos 
anseios sociais, pois enquanto gestor desta Instituição de Ensino, estou 
certo de que a segurança pública é dever do Estado, mas a 
responsabilidade é de todos. Daí surge a importância de uma cooperação 
mútua entre a comunidade, as instituições estatais e privadas, 
organizações não governamentais e universidades, na busca de uma 
segurança pública verdadeiramente cidadã.

Aproveito também este espaço para agradecer a todos os colaboradores 
da AESP/CE, por estarmos convictos do que já avançamos, embora ainda 
tenhamos muito que avançar. Quero ainda, no Dia Internacional da Mulher, 
parabenizar todas vocês que estão nos ajudando a transformar o perfil do 
ensino da segurança pública, numa concepção de cidadania e de respeito 
aos Direitos Humanos e à diversidade étnica e cultural.

John Roosevelt Rogério de Alencar – Cel PM
Diretor-Geral da AESP/CE
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A AESP/CE conta, em seu quadro efetivo, 
com mais de 60 mulheres, entre 
servidoras, terceirizadas e estagiárias. A 
Instituição é um exemplo da inserção e do 
respeito à figura feminina, dentre os 
órgãos de Segurança Pública do Brasil. 
Na Academia, muitas delas ocupam 
cargos de destaque, responsáveis por 
planejamentos e ações essenciais para 
os resultados obtidos desde a criação do 
Órgão, e que, paralelamente, também 
exercem funções operacionais em suas 
corporações de origem.

Na contemporaneidade, a figura da mulher vem ganhando maior 
destaque e força em espaços onde os homens, tradicionalmente, têm 
mais voz. É o caso da Segurança Pública, geralmente, objeto de 
discussões e decisões masculinas. O acesso da mulher aos cargos 
estratégicos e operacionais da Pasta era dificultado por causa de uma 
mentalidade inerente ao senso comum que atribui à mulher atividades 
descritas como mais “adequadas” ao perfil feminino, como as tarefas 
domésticas, por exemplo.

No passado, as mulheres figuravam, na maioria das vezes, apenas como 
vítimas da violência e da criminalidade. Hoje, a mulher também é agente 
da Segurança Pública. Segundo pesquisa feita pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP/MJ), intitulada 
“Mulheres na Segurança Pública: estudo técnico nacional”, publicada já 
neste ano; no Brasil, a inclusão da mulher neste meio se fortaleceu em 
meados da década de 1980, no contexto da redemocratização política do 
País. Somente a partir da primeira década do século XXI, ela começou a 
ocupar grandes postos dentro das Instituições de Segurança Pública, 
ainda segundo o estudo.

Para romper com as antigas práticas truculentas de repressão, mais 
especificamente, nas Polícias Militar e Civil, a figura da mulher passou a 
ser adotada, como uma das maneiras de se propor uma política mais 
humanizada para a área, com o objetivo de aproximá-la da população, 
mediante características femininas como a calma, a delicadeza e o gosto 
pelo diálogo, além da aptidão para desempenhar papéis pacificadores e 
de proteção junto à comunidade, conforme afirma a autora Marcela 
Donadio, apontada na pesquisa.

As colaboradoras da AESP exemplificam de qual maneira a mulher pode 
vir a trazer benefícios para a Pasta da Segurança Pública. Delegada de 
Polícia Civil há 12 anos, e atual Assessora de Extensão e Cultura da 
AESP, Jeovânia Holanda, cita os diferenciais do trabalho feminino. “A 
mulher parece ter vários cérebros, por pensar e administrar vários 
conflitos ao mesmo tempo, e ainda assim, conseguir ter uma visão macro 
das situações analisadas”, observa.

A Coordenadora Geral de Ensino e Instrução da AESP e Perita Criminal, 
Telma Melo, que trabalha há 31 anos na Pasta, complementa a opinião: 
“A maior atenção e a percepção de detalhes são características 
importantes trazidas pela mulher para o sistema de Segurança Pública. A 
serenidade e a sensatez em situações extremas também contribuem 
sobremaneira para o controle das tensões existentes”.

Porém, geralmente, ainda é percebida uma desigualdade de 
oportunidades para homens e mulheres, bem como na observância da 

contribuição de seus esforços. Elas têm de 
sempre mostrar excelência nos trabalhos 
executados para conseguir o mesmo 
respaldo.

A Secretária Executiva da AESP, Ex-
C o o r d e n a d o r a  d a  A s s e s s o r i a  d e  
Acompanhamento de Projetos Especiais da 
SSPDS e Psicóloga, Mariana Abreu, observa: 
“Muito se avançou na garantia dos direitos 
das mulheres, mas ainda estamos longe de 
ter uma representação equânime no 
ambientes públicos. Eu acredito que ainda 

precisaremos trabalhar muito mais para termos pleno reconhecimento”.

A Tenente PM Adeirla Freitas, Supervisora do Núcleo de Formação 
Profissional, atuante há 19 anos na Polícia Militar do Ceará, complementa 
este pensamento. “Aqui no Estado, como a profissão de policial feminina 
é muito recente, é preciso esforço para mostrar que somos tão 
competentes quanto os nossos colegas de farda”, afirma.

“Nossa conduta tem de ser sem defeitos. Temos de fazer tudo da melhor 
forma, com firmeza na fala e nas decisões. O nível de exigência nos 
resultados e no comportamento é muito maior com a mulher”, opina a 
Coordenadora de Administração e Finanças da AESP e também 
Delegada há 13 anos, Eliana Gondim.

Porém, nossas colaboradoras são a prova de que é possível, mediante 
boa formação profissional e intelectual, se chegar a altos postos na 
Segurança Pública, obter respeito e manter firmeza para agir como 
representantes da Lei e do Estado, e, principalmente, sem perder a 
essência feminina.

Segundo as servidoras, para isso, algumas atitudes e valores são 
fundamentais. “Saber utilizar a razão e a emoção, agir com respeito e 
responsabilidade”, observa a Perita Telma Melo.

“Primeiro, primo pela atenção às pessoas, tratando todas de forma igual, 
com dignidade. Isso faz com que eu receba o mesmo retorno, e pode 
ajudar até mais do que o conhecimento e os procedimentos legais”, 
explica a Delegada Eliana Gondim.

“É necessário manter um equilíbrio emocional, ter neutralidade para agir 
de forma técnica e eficiente, mas sem perder a sensibilidade humana, 
deixando para sentir o impacto das ações só quando se chega em casa. 
Além disso, tudo é coerência, postura, exemplo. E, apesar das 
dificuldades, todo o esforço vale a pena. Fico muito feliz de poder 
contribuir para a paz social”, afirma a Assessora Jeovânia Holanda.

“Por ser muito emotiva, em algumas vezes tive de buscar uma postura 
mais altiva e confiante para executar meu trabalho. Também é bom 
cercar-se de apoio, pois o policial militar, independente de sexo, é antes 
de tudo, um ser humano. E deve sempre se lembrar de que trabalha em 
equipe, e que para que possa cuidar e proteger também necessita se 
sentir seguro”, pontua a Tenente PM Adeirla Freitas.

A Secretária Executiva, Mariana Abreu, defende ainda a manutenção 
permanente da luta pelos direitos femininos. “A consciência dessa atual 
realidade da mulher é um início, mas sem mobilização e luta, não teremos 
ampliação dos ganhos e nem nossos direitos garantidos”, conclui.

Colaboradoras da AESP fazem parte do
crescente número de mulheres atuantes no
Sistema de Segurança Pública brasileiro
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Obra de arte, A Liberdade Guiando o Povo,
uma das mais famosas pinturas de Eugène Delacroix,

exposta no Museu do Louvre, em Paris – França, desde 1874.



FORMAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO PARCERIA

AESP/CE dará início ao processo de formação profissional da 2ª turma ao cargo de soldado da PMCE

Conforme Edital nº 004/2013 - PMCE, de 18 de fevereiro de 2013, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará (SEPLAG), tornou pública 
a convocação para a matrícula da segunda turma do Curso de Formação Profissional (CFP) para ingresso no cargo de Soldado da 
Carreira de Praças da PMCE, a ser realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE).

 A matrícula para o CFP/PMCE está sendo realizada em duas fases para todos os candidatos convocados neste edital. A primeira fase 
foi realizada exclusivamente via internet, por meio do endereço eletrônico: http://matricula.aesp.ce.gov.br/cfpsoldadopmt2, em que os 
candidatos preencheram a ficha de matrícula disponível, das 10 horas do dia 25 de fevereiro de 2013 às 16 horas do dia 27 de 
fevereiro de 2013, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF.

Já a segunda fase da matrícula será presencial, das 9 horas às 16 horas (horário oficial de Brasília/DF), no período de 12 a 14 de 
março de 2013, realizada na própria AESP/CE, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, 1251, Bairro Mondubim - 
Fortaleza/CE, com a entrega da documentação exigida para o ingresso no Curso e para a Investigação Social.

Os candidatos deverão apresentar, no ato da segunda fase de matrícula para o CFP/PMCE, o Formulário de Investigação Social 
devidamente preenchido e impresso. (Este formulário está disponível no Portal da AESP/CE).

Para mais informações: 

- Os candidatos deve acessar o Edital de Convocação que está disponível, na íntegra, no Portal da Academia.
- Ou devem ligar para 3296-0074  ou 3296-0817.

AESP faz solicitação de credenciamento ao Conselho 
Estadual de Educação do Estado Ceará 

Representantes da Academia Estadual de Segurança Pública 
do Ceará (AESP/CE) visitaram o Conselho Estadual de 
Educação do Estado do Ceará (CEE), na manhã do dia 28 de 
fevereiro, a fim de solicitar a prerrogativa de credenciamento 
para começar a realizar os cursos de especialização lato sensu, 
inicialmente em Governança na Segurança Pública, Estudos 
Econômicos, Planejamento e Gestão de Riscos em Segurança; 
e em Teoria e Didática do Ensino Superior, ainda no ano de 
2013.
 
O Diretor-Geral da AESP, Cel PM Roosevelt Alencar, juntamente 
com a Coordenadora Geral de Ensino, Telma Melo, e a 
Supervisora de Planejamento de Altos Estudos de Segurança 
Pública, Ana Cláudia Vieira, entregaram ao Presidente e à 
Secretária Executiva do CEE, Edgar Linhares e Aurila Freire, o 
Plano de Desenvolvimento Educacional e os Projetos 
Pedagógicos dos Cursos para análise.
 
O Presidente do Conselho, Edgar Linhares, elogiou o trabalho 
que vem sendo realizado pela Academia, no processo de 
formação dos agentes da Segurança Pública, ressaltando a 
importância que este serviço exerce não só na qualidade de 
atuação destes agentes que são formados, mas, 
principalmente, na proteção da sociedade cearense como um 
todo. Ele acrescenta que o CEE está disposto a contribuir com a 
Academia para elevar o campo de atuação e também a fazer 
parte da melhoria do ensino na área de Segurança Pública.

Representantes da AESP fazem visita institucional à UECE 

O Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do 
Ceará (AESP/CE), Cel PM Roosevelt Alencar, visitou, na tarde 
do dia 25 de fevereiro, a Universidade Estadual do Ceará 
(UECE), a fim de firmar parcerias, convidando os professores da 
Instituição a compor, em caráter eventual, o corpo docente da 
AESP, para auxiliar nos cursos de formação e ascensão 
profissional.

Alencar, também apresentou ao Reitor da UECE, José Jackson 
Coelho Sampaio, a grade curricular dos cursos ministrados na 
Academia, elaborada com base na Matriz Curricular Nacional da 
Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 
Justiça (Senasp/MJ), que tem como embasamento um estudo 
realizado pela própria Senasp, sobre o perfil profissiográfico, de 
competências técnicas e comportamentais dos profissionais da 
segurança pública do Brasil.

Na reunião, Jackson Sampaio, o Reitor da UECE, afirmou que a 
AESP poderá contar com o corpo docente da Universidade 
quando viável e, além disso, ofereceu apoio na certificação de 
alguns cursos.

Também compareceu ao encontro o Presidente da Comissão do 
Vestibular da UECE (CEV/UECE), Cleiton Vasconcelos. 
Juntamente com o Diretor-Geral, representando a AESP/CE, 
estavam: a Coordenadora Geral de Ensino e Instrução, Telma 
Melo, e o Orientador da Célula de Formação Profissional, Major 
PM Clauber de Paula. 
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A FORÇA DA MULHER GESTORA

SAÚDE ESTRUTURA

Trabalhar na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE) é um privilégio e uma 
oportunidade de concluir a minha atividade como servidora pública desde 1981, ano em que ingressei, por 
meio de concurso público, nos quadros da Perícia Criminal do Estado do Ceará. Tenho consciência de que 
a missão como educadora na AESP, papel que por vezes desempenhei em sala de aula, proporcionou-me 
uma riqueza de oportunidades que vai além de transmitir conhecimentos, bem como vir a interagir e 
conhecer profissionais nas diversas áreas do Sistema de Segurança Pública, mantendo relacionamentos 
dotados de trocas de experiências e de saberes.
 
Minha condição profissional híbrida, como Perita Criminal, Professora, Bacharel em Direito e 
Enfermagem, Especialista em Saúde Pública e em Direito Público e Privado, e Mestre em Educação, me 
permite entender como as diversas experiências que busquei na vida são valiosas, no que tange à 
percepção sobre o processo educacional, de maneira ampla e coerente, dando a real importância a essas 
trocas. Posso também afirmar que esse aspecto reflete na riqueza do ensino praticado na AESP. 

Colaboradores da AESP ganham pausa no expediente para 
relaxar e praticar exercícios físicos

A  AESP/CE está oferecendo, desde o dia 25 de fevereiro deste 
ano, para todos os colaboradores, uma pausa durante o 
expediente para estimular a prática de exercícios físicos e o 
relaxamento, com sessões de ginástica laboral, orientadas por 
educadores físicos, também colaboradores da Academia.

As sessões ocorrem simultaneamente, nos dias de segundas, 
quartas e sextas-feiras, às 10 horas, em três diferentes pólos da 
Academia: no pátio do térreo, no hall de entrada do primeiro andar 
e na recepção do segundo andar. Nelas, são praticados 
exercícios de alongamento que visam quebrar um pouco a rotina, 
e o possível estresse com as atribuições acumuladas.

Segundo o Capitão PM Jhonny Dias, Supervisor do Núcleo de 
Atividades Físicas (NUAF) da AESP, e idealizador do projeto, o 
horário escolhido para a prática foi demandado intencionalmente 
com esse objetivo. “É necessário fazer entender que todos 
precisamos parar um pouco, relaxar, cuidar do corpo, para depois 
poder voltar à ativa com muito mais disposição”, explica.

Em breve, os servidores poderão usufruir ainda dos 
equipamentos da sala de musculação para obter melhor 
condicionamento físico; da piscina, do ginásio, com jogos de 
basquete, futebol e voleibol; e da pista de corrida e caminhada, 
nos dias de terças e quintas-feiras, às 16 horas, durante 50 
minutos. O funcionário deverá escolher qual atividade quer 
participar.

AESP/CE começa a receber melhorias na estrutura

A Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará 
(AESP/CE) passa, desde o dia 27 de fevereiro, por 
manutenções na estrutura das áreas interna e externa, que 
somam, ao todo, quase 60 mil m². O prazo de término é de 180 
dias. Estão sendo realizados serviços de pintura e reparos nas 
paredes e estruturas metálicas, além de melhorias nos pisos de 
salas de aula, alojamentos, restaurante, piscina, quadra, 
auditório, banheiros, escadarias, rampas de acesso e demais 
dependências da Academia.
 
As manutenções visam conservar o patrimônio da AESP e 
ofertar maior conforto para os candidatos e alunos que deverão 
ser recebidos em breve, quando iniciarem as atividades letivas 
do ano de 2013.
 
O Diretor-Geral da AESP/CE, Cel PM Roosevelt Alencar, 
juntamente com o Major PM César, Supervisor de Núcleo de 
Segurança Orgânica da Academia, inspecionaram 
pessoalmente, na manhã do dia 01 de março, o andamento das 
obras.

Ainda na condição de Educadora, não mais em sala de aula, mas na função de Coordenadora de Ensino, pude colocar em prática 
minhas perspectivas educacionais sobre a importância da construção do conhecimento para a formação de um profissional ético e de 
excelência. Apesar de várias outras experiências, de lecionar no ensino superior e assumir funções de gestora de processos de 
ensino, muito me gratifica ter contribuído com as primeiras atividades de ação formativa executadas na AESP, com uma equipe de 
profissionais comprometidos, motivados e integrados.
 
Assim, finalizo meu momento de agradecimento a todos os colaboradores desta Instituição de Ensino, a AESP/CE, que me acolheram 
com respeito e presteza deixando-os uma reflexão, a partir de Paulo Freire: “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 
faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria."
 

Telma Melo
Coordenadora Geral

de Ensino da AESP/CE
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Vânia Lima Ana Paula Rosiane Barbosa Larissa Beatriz Joeny Inácio Raiane Pinheiro

Alehandra Castro Denise Araujo Leiliana Melo Maria Eugênia Vânia Nobre Karla Andrade

Neyla Santana Maria Elizabete Andrea Nogueira Maria Marta Mara Paula Nathale Pires

Cibele Sousa Kátia Pinheiro Jamile Silva Renata Kelly Mariana Abreu Daniele Sousa

Ana Claudia Barbosa Emanuela Alcântara Mayara Matos Lauri Liberato Meiriene Lima Nádia Juvêncio

Ana Claudia Vieira Regina Piccolo Adeirla Freitas Verenilda Franco Sheiliane Luz Telma Melo

Camila Ribeiro Necy Parente Mônica Emmanuelle Katiana Brito Dione Marques Anália Albano
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Bruna Viana

Núbia Olimpo

Liana Campelo Maria Benilda Cibelle Monteiro Karine Dantas Karlene Marinho Cristhianne Bezerra

Talita dos Santos Eliana Gondim Gerlane Evangelista Terezinha Gomes Jeovânia Holanda

Wellida Teles Jamille Moura Silvana Maria Bena Gadelha Raysse Cavalcante
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A MULHER NA AESP

QUEM SÃO VOCÊS?

/AESPCE

/AESPCE

A cada dia mais se reconhece e se amplia a participação da mulher no mundo moderno, sobretudo, no campo 
profissional. Colocada ao longo da história e, de forma injusta, em um patamar inferior ao do homem, nos dias de 
hoje, percebe-se o esforço da própria mulher, que em todos os campos da vida pública e privada, está presente e 
demonstra o quanto a víamos de forma errada e preconceituosa.

Na AESP, não diferentemente, temos grandes mulheres que desempenham importantes papéis para esta 
Unidade de Ensino e que, merecem, nesta data, destacarmos o valor de terem conquistado estes espaços na 
sociedade e na Academia por seus méritos!

Importante ainda dizermos que, esta mesma mulher de sucesso, na sociedade e no trabalho, não deixou de ter o papel de mãe 
cobrado e executado em casa. Daí, concluímos que ela é um ser muito superior do que qualquer um de nós, meros mortais, que 
normalmente, somos mais aceitos no cotidiano de ruas e de trabalho.

Maj PM Clauber de Paula

“Mulher é o sexo frágil”... Assim já dizia o “tremendão” Erasmo Carlos na música “sexo frágil”, composta em 
1981. No entanto, até que ponto isso é verdade? Por isso, pergunto: quem são vocês, mulheres? 

Vocês que, num período aproximado de nove meses, nos confortam e nos protegem dentro de seus ventres, e que 
nos mostram a luz da vida, através de uma dor que somente vocês mulheres conhecem.  

Vocês que pacientemente nos acalentam, nos dão calor e paz desde nossos primeiros dias de inquietude. Vocês 
que, além da paz espiritual, invadem nossos pensamentos e nos encantam com suas belezas, por meio da 
elegância, charme e domínio perante a nós, homens. 

Dizem até que os homens são superiores às mulheres. Bem, eu, particularmente, não acredito nesta afirmativa. Até porque, sejamos 
sinceros, vocês, mulheres, nos deixam bobos de paixão. Fazem-nos voltar a ser crianças, diante de nossa incessante carência afetiva 
que só vocês podem curar. 

Fazem-nos delirar de desejos e paixão. Fazem-nos, até mesmo, cometer algumas “loucuras”, usando aquela velha justifica: “foi por 
amor”. Amor este que acerta em cheio nossos pobres corações e nos domina a alma, diante de tão expressiva e indescritível beleza. 

Na verdade, já é chegada a hora de se reconhecer a importância e essencialidade de vocês, mulheres. Daí me vem outra pergunta: o 
que seria dos homens sem as mulheres? Bem... NADA! Sei do risco que talvez esta resposta possa gerar junto à ala mais machista. 
Mas eles que me perdoem. Esta resposta é a mais pura verdade. Por isso mesmo, sinto-me no dever de completar a frase inicial deste 
singelo texto: “Mas que mentira absurda!” 

Diante dessas proposições, sintamo-nos no dever de proclamar aos quatro cantos do planeta: MUITO OBRIGADO a Deus por permitir 
que nossas vidas se tornem cada vez mais belas, alegres e harmoniosas, por meio de sua dádiva tão perfeita e especial, chamada 
MULHER. 

Cap PM Johnny Mota
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