
NOTA DE SOLIDARIEDADE À FAMÍLIA DE VICTÓRIA ALBUQUERQUE 

 

A adolescente Victória de Albuquerque desapareceu em julho de 2017, dando 

início às buscas e ao sofrimento de seus familiares, entre eles sua mãe, Verônica 

Albuquerque, que solicitou apoio dos órgãos responsáveis e da sociedade para localizar 

sua filha. Em 15 de agosto de 2017, foram encontrados restos mortais que, infelizmente, 

poderiam ser de Victória, já que a família reconheceu os objetos pessoais encontrados 

próximos. 

Neste momento, encontramo-nos a ponto de completar um ano da localização 

desse material genético, mas ainda se enfrenta uma sequência de adiamentos pelo 

Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC/PB), alegando diversas dificuldades para 

finalizar a identificação. Enquanto isso, Verônica Albuquerque aguarda um confirmação 

sobre a identidade dos restos mortais e liberação para fazer o sepultamento de sua filha. 

A história de sofrimento envolvendo esta adolescente e seus familiares, com 

certeza não é única na Paraíba, estado que, segundo o Mapa da Violência 2015, tem a 6ª 

maior taxa de homicídio de mulheres no Brasil. Sendo essa uma história semelhante a 

outras que já ouvimos, que nos preocupam e entristecem tantas vezes, reforça-se a 

importância de lutarmos para que cada uma dessas histórias seja conhecida e 

acompanhada, na busca por justiça, com o apoio solidário de toda a sociedade. 

Expressamos nossa solidariedade no compartilhamento da dor pela perda de uma 

filha ou amiga, mas, também, solidariedade nos enfrentamentos e nas cobranças que 

sejam necessárias para que o Estado cumpra seu papel. Assim, reivindicamos ao 

Instituto de Polícia Científica, que dê celeridade à investigação, possibilitando à família 

da vítima que continue sua vivência e elaboração do luto pela perda, através dos rituais 

que necessitam realizar para tal. 

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Cajazeiras-PB, e entidades 

subscritas, apresentam esta Nota de Solidariedade à família de Victória Albuquerque, 

que também é uma forma de manifestar repúdio aos que, ativamente ou por omissão, 

nos cargos que ocupam, não garantiram ainda as respostas a que essa família tem direito 

e nem a dignidade de ver respeitada sua dor. 
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