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OAB repudia ofensas a nordestinos nas
redes sociais e estimula denúncia
DE SÃO PAULO

27/10/2014  18h03

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) repudiou
nesta segunda-feira (27) a onda de manifestações de
discriminação contra nordestinos nas redes sociais
após a confirmação da reeleição da presidente Dilma
Rousseff (PT).

Após a vitória, diversas mensagens preconceituosas e
racistas proliferaram nas redes sociais. A OAB
afirmou que "repudia veemente essas manifestações,
contrárias ao conceito exposto na Carta Maior da construção de uma
sociedade justa, solidária e fraterna".

"O Brasil é uma nação plural, tolerante e respeitosa. Essas manifestações
preconceituosas contra nordestinos advêm de uma minoria e merece ser
repudiada pela sociedade brasileira", afirmou o presidente nacional da OAB,
Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

A OAB também pede para que o cidadão que se sinta ofendido ou que
testemunhe atos de preconceito denunciem ao Ministério Público Federal.
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DESEMPENHO

Foram os eleitores dos nove Estados do Nordeste e Minas Gerais, o segundo
maior colégio eleitoral do país, que garantiram a reeleição da presidente
Dilma Rousseff (PT) com o apertado placar de 51,6% dos votos válidos contra
48,4% do senador mineiro Aécio Neves (PSDB).

Entre os eleitores nordestinos, Dilma teve quase 72% dos votos válidos, um
desempenho um pouco abaixo do conquistado por Lula em 2006, quando foi
reeleito com 77% dos votos nordestinos. Tamanha liderança regional
compensou o desempenho inferior de Dilma nas três regiões vencidas por
Aécio: Sudeste, Sul e Centro-oeste.

No segundo maior Estado em número de eleitores (10,7% do total), Dilma
derrotou o mineiro Aécio por 52,4% a 47,6%. Embora em menor grau que o
Nordeste, Minas também foi fundamental para o triunfo de Dilma.

Em sua conta no Twitter, o humorista Hélio de la Peña criticou as ofensas aos
nordestinos. "Não adianta chorar. Democracia é isso. Está na hora de a
oposição aprender a fazer oposição. Tenho vergonha do que leio sobre os
nordestinos. Nada falam de mineiros ou cariocas. Não é por aí". 
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Senhor presidente da Ordem. O senhor certamente não será indicado ministro do STF. Deixe de
ser pux sac. Já que gosta de dar palpites nos responda: o senhor é "nós ou êles" na classificaç
ão do Mahatma Lullllla? Pode também responder se possível: o senhor é elite? O senhor é pobr
e ou banqueiro?

Acho melhor você olhar a sua casa que também tem telhado de vidro. Quem instigou e fuxicou 
sobre o corte dos programas bolsa votos antes das eleições foi o sapoboi. Após a vitória da pre
sidente Dilma apenas foi constatado e comprovado o fato. Ou seja, os estados produtores e de 
gente de bem e trabalhadora vai continuar a sustentar quem não é e faz. Próprio do lularápio21.

A OAB, mais uma vez, assume a vanguarda dos palpites em assunto que não são da sua conta
. Defender as prerrogativas dos advogados que a sustentam nada!
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'Mestres da Batalha' compara três comandantes da Segunda Guerra

Documentário reconstitui a trajetória do comunismo no século 20

comentários
Comentar esta reportagem

CALÚ (224) ontem às 19h35  13   3   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

Expresse e Opine (3295) ontem às 21h03  7   0   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder

JB (116) ontem às 19h11  9   3   Denunciar

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

 Responder
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Anuncie aqui
É O Fim do Brasil?
Clique aqui e saiba sobre a crise que poderá afetar seu patrimônio
empiricus.com.br/OFimDoBrasil_Video

Imóveis em São Paulo
Conquiste sua casa própria na MRV. Subsídio de até R$ 25.000,00. Veja
www.MRV.com.br

Apto 4 dorms na Lapa
Melhor planta da Região. 30 itens de lazer p/ você e sua família.
Even.com.br/Quintas
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Carol Kinsey Goman

De: R$ 28,00

Por: R$ 23,90

Comprar
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Citroën C4 Lounge com Taxa
Zero

Resort Bethaville

Viva em férias todos os dias

Home Theater

A partir de R$ 169 em até 12x

Câmera Digital

Sony a partir de 10X R$
31,90.
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