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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

  Em virtude das várias publicações nas redes sociais por parte dos nossos 

maridos, filhos e pensionistas desses, sobre assuntos diversos inerentes as Corporações da 

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, onde estamos sendo cobradas sobre o nosso 

posicionamento, quero esclarecer o seguinte: 

 

  1º - Como representante das Esposas. Mães e Pensionistas de PMs e BMs deste 

Estado, costumo dizer que os direitos dos nossos maridos e filhos também são direitos nossos, 

motivo pelo qual sempre estive e estarei disposta a lutar por esses direitos; 

 

  2º Sobre nosso posicionamento quanto à permanência do atual Comandante 

Geral da Polícia Militar, informo que por diversas vezes emiti nossa opinião a respeito, onde 

reitero sermos contrária a sua permanência em virtude da sua subserviência ao Governo do 

Estado na ânsia de se permanecer no poder. Achamos que o exaustivo tempo no Comando da 

Corporação sem apresentar ao Governo nenhum projeto em prol dos seus comandados, a 

exemplo do PCCR, é um exemplo claro de sua falta de compromisso com a briosa Polícia 

Militar; 

 

  3º - Quanto ao atual Governo do Estado, esperávamos que por não sendo 

político pudesse ser mais aberto ao diálogo e sensível quanto aos direitos dos nossos maridos, 

filhos e pensionistas que foram ultrajados por seu antecessor, porém nos enganamos e 

lamentamos que suas ações sejam semelhante a do ex-governador; 

 

  4º - Quanto a outros temas que fomos questionadas, a exemplo das promoções 

de oficiais superiores, não entrarei no mérito, até porque cabe a cada Oficial, a partir do 

oficial subalterno, ser vigilante quanto a sua ascensão funcional em virtude de leis e 

regulamentos não estarem mais sendo respeitadas pelo atual CMT Geral da Polícia Militar e 

pelo próprio Governo do Estado; 
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  5º Quanto a Bolsa Desempenho que tem prazo final até o próximo dia 04 de 

março para sua implantação, quero ratificar nossa confiança no Clube dos Oficiais e na Caixa 

Beneficente, através de suas assessorias jurídicas, que estão vigilantes e sendo vigiadas 

através dos seus sócios, onde esperamos e confiamos que não se deixem levar por possível 

promessa do governo em querer suspostamente criar qualquer dispositivo legal para a fixação 

do Subsídio para as Corporações da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, em detrimento da 

suspensão da implantação da “Bolsa Desempenho”. Que se cumpra o que a Justiça 

determinou e que nenhum prazo seja dado ao Estado, sobre qualquer pretexto.   

 

  Por fim, convido às esposas, mães e pensionistas de PMs e BMs do nosso 

Estado da Paraíba, que ainda não faz parte do nosso quadro de sócias, que se associem, 

porque juntas somos mais fortes e poderemos lutar pelos direitos dos nossos maridos e filhos, 

direitos esses que também são nossos!          

 

 

Campina Grande-PB, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Zoraide Gouveia Ferreira 

Presidente 


