
 

 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS PELA AGRESSÃO 

IMPETRADA CONTRA DUAS MULHERES QUE PROTESTAVAM CONTRA, JUSTAMENTE, A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

 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 a ação de um 

tenente da Polícia Militar alagoana que, diante de uma manifestação que ocorria em frente à Delegacia da 

Mulher de Maceió contra o assassinato da professora Cenira Angélica perpetrado por seu ex-companheiro, 

agrediu duas mulheres que faziam parte desse protesto. 

 Seria cômico se não fosse trágico!! Em um protesto contra o feminicídio, duas mulheres são agredidas 

por um servidor público que deveria prestar amparo à sociedade! O caso escancara a desproteção da mulher 

brasileira, em especial da mulher alagoana. O Estado de Alagoas é colocado como o segundo com mais casos 

de feminicídio no Brasil. 

 È fundamental que a Polícia Militar do Estado de Alagoas apure a conduta de seu agente para que, 

enquanto instituição, a PMAL resguarde a sua imagem e preserve o ato que nesse mesmo dia 08 de março de 

2018, homenageou uma representação das mais de 840 mulheres que perfazem o contingente da corporação no 

Estado. 

 Não podemos tolerar em nosso meio pessoas que assumem como prática esse tipo de conduta. Os/as 

educadores/as de todo o Brasil se solidarizam com as duas mulheres que sofreram essa agressão perpetrada por 

um tenente da PMAL e repudia a conduta deste tenente que, antes de tudo, é um servidor público. Exigimos da 

PMAL a apuração do fato ocorrido! Não é possível que em frente a uma Delegacia da Mulher, em um dia de 

comemoração à luta das mulheres de todo o mundo (08/03), duas mulheres sejam agredidas por um agente 

público por protestar contra mais um caso de feminicídio em seu Estado. Exigimos a adequada apuração do 

caso! 

 

Salvador, 15 de março de 2018 

 

Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 
 

 

 


