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MOÇÃO DE REPÚDIO À MANIFESTAÇÃO DESRESPEITOSA, 
PRECONCEITUOSA E DISCRIMINATÓRIA CONTRA A CAMARADA 

MAYRA RIBEIRO DE OLIVEIRA 
 
 

A Comissão Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores de 

Ribeirão Preto aprovou Moção de Repúdio à manifestação desrespeitosa, 

preconceituosa e discriminatória contra a camarada Mayra Ribeiro de 

Oliveira, pré-candidata a vice-prefeita pelo PSOL, divulgada em postagem 

na rede social FaceBook, nesta quinta-feira, 24 de setembro de 2020, pelo 

senhor Alexandre Ferreira de Souza, ex-candidato a prefeito pelo PTdoB em 

Ribeirão Preto-SP. 

 

Devemos considerar que qualquer ação que se volte contra os 

direitos humanos acaba por naturalizar a opressão, a discriminação e o 

preconceito, e incentivar a violência e crime contra as pessoas com 

deficiência, que, no decorrer da história, lutam com grande dificuldade pela 

garantia da sua inclusão social. 

 

Faz-se indispensável registrar que a população com deficiência é 

vítima não apenas da discriminação que a desconsidera enquanto seres 

humanos, como de outros atos preconceituosos das quais resultam 

diversas formas de violência. 

 

A divulgação de mensagens nas plataformas digitais deve ser vista 

sempre com muita atenção, pois multiplica a difusão do seu conteúdo. 

Incluir é uma ação consciente, que começa com reconhecimento dos 

rótulos que nos fazem julgar equivocadamente as diferenças. Evitar 
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generalizações, preconceitos e a discriminação, bem assim a disposição e o 

interesse em buscar informações, são atitudes que concretizam a inclusão. 

 

A proteção da dignidade da pessoa representa uma das mais 

importantes metas e conquistas da humanidade. A sua efetivação pode 

ocorrer principalmente pelas ações do Estado, como ente dotado de 

condições para garantir a concretização de direitos. 

 

A dignidade não pode ser concebida apenas como um direito da 

pessoa individual, mas, sim, como direito de todos, de modo que os direitos 

do próximo sejam sempre respeitados. 

 

Nesse contexto, firme no seu entendimento sobre a importância dos 

valores da justiça social, dos direitos humanos e da responsabilidade social, 

o Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto apresenta esta Moção na 

expectativa de que as autoridades competentes adotem as medidas 

judiciais cabíveis para garantir a inclusão das pessoas com deficiência, mas, 

especialmente, a responsabilização civil e criminal pela prática de qualquer 

ato atentatório aos seus direitos. 

 

Em tempo, rememoramos que no dia 3 de dezembro comemora-se o 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que marca a reivindicação 

deste importante segmento social pela sua participação plena e efetiva na 

sociedade e a conscientização de que são sujeitos de direitos. 

 

Ribeirão Preto, 25 de setembro de 2020 

 
Jorge Roque 
Presidente do PT de Ribeirão Preto 


