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     É praticamente 
impossível deixar de 
notar sua presença 
e m o l d u r a d a  p e l a  
natureza. Suas linhas 
curvilíneas, a suavidade da 
pele, a beleza dos cabelos 
esvoaçantes ao sabor do 
vento, o seu jeito de 
caminhar, o seu modo de 
falar, os seus lábios de mel, 
a sua fragrância, os seus 
delicados e nobres gestos. 
E imaginar que tudo tem 
origem no seu ventre.  

Ventre que nos abriga, alimenta e protege.

     A maioria dos homens não consegue sobreviver 
sem uma mulher como sustentáculo. Fomos 
mantidos por elas no ventre, no peito e nos braços. E 
ainda assim esquecemos de enaltecê-las e 
dignificá-las como bem merecem, levados pelas 
demandas da rotina. Mas não há dúvidas: a melhor 
mulher do mundo sempre está e estará ao nosso 
lado, muitas vezes corrigindo os nossos 
descalabros machistas. 

     Na Polícia Militar Barriga-Verde, a presença 
feminina remonta aos idos de 1983. Mas nada nas 
corporações denuncia o ingresso tímido de 30 anos 
atrás. Com talento e determinação, a mulher policial 
militar catarinense assumiu diversas missões, 
atuando tanto na atividade operacional quanto na 
administrativa. Sua participação, é preciso 
reconhecer, foi fundamental no processo evolutivo 
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de 
Santa Catarina.

     O ingresso de mulheres na Polícia Militar 
atendeu a necessidade de uma reforma 
institucional, antevendo a importância da 
democratização de uma área laboral há muitos anos 
fechada à contribuição feminina. Hoje, graças a 
elas, nossas corporações são ambientes melhores 
para aprender, trabalhar e viver. Em nome da 1ª 
Secretária da ACORS, Ten PM Clarissa Dias 
Soares, o presidente, diretores e assessores da 
entidade parabenizam todas as Militares Estaduais 
Policiais Militares e Bombeiros Militares. 

Fred Harry Schauffert
Cel PM RR - Presidente da ACORS
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