
 

 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO ASSASSINATO BRUTAL DA PROFESSORA CENIRA ANGÉLICA 

VENTURA, DE VIÇOSA/AL 

 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Salvador nos dias 13 e 14 de março de 2018 

representantes de suas entidades de base filiadas de todo o Brasil, REPUDIA de forma veemente o assassinato 

da professora Cenira Angélica Ventura, de 39 anos, mais uma vítima do feminicídio brasileiro que tira a vida de 

milhares de mulheres todos os anos no Brasil. 

 O caso aconteceu no último dia 03 de março no município de Viçosa, na Zona da Mata de Alagoas. A 

professora foi mais uma vítima de um tipo de crime que elege a mulher como seu alvo: o feminicídio mata 8 

mulheres por dia no Brasil, segundo dados dos Ministérios Públicos estaduais. O estado de Alagoas, local de 

mais esse ataque irracional contra a mulher, registra o segundo maior número desse tipo de crime. 

 A violência do caso chamou a atenção: Cenira Angélica morreu com mais de 20 golpes de facada. E o 

principal suspeito é o seu ex-companheiro Ricardo dos Santos que, pasme, continua foragido. 

 Não é mais possível tolerarmos esse ódio contra as mulheres que faz milhares de vítimas todos os anos 

em todo o Brasil. Em um país guiado por uma cultura machista, em que o homem se sente proprietário das 

vidas e destinos das mulheres, mata-se por ciúmes. É um crime que acontece dentro das casas, praticado em 

todas as classes sociais, por praticantes de todas as religiões. Não podemos mais tolerar isso! 

 Faz-se urgente alterarmos essa cultura machista odiosa da qual todos, enquanto sociedade, somos 

vítimas. É necessário agir com urgência na formação de nossas crianças e jovens. Não se pode mais tolerar 

comportamentos desse tipo. 

 Os/as educadores/as de todo o Brasil colocam-se solidários aos familiares e amigos da professora Cenira 

Angélica! Exigimos a prisão do assassino! Não toleraremos mais esse tipo de crime em pleno século XXI! 

Como verbalizado pela campanha empreendida pela CNTE “Saber amar é saber respeitar”: quem aprende a 

respeitar, aprende a amar! Comecemos isso nas escolas. 

 

Salvador, 15 de março de 2018 

 

Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 
 

 



 

 

 


