Raissa Barbosa pretende criar
projeto de lei contra a
psicofobia

Reprodução/Instagram
Fãs citam Raissa Barbosa na redação do ENEM

Raissa Barbosa, ex-participante de ‘A Fazenda 12’, disse que
pretende criar um projeto de lei contra a psicofobia. “Como
vocês sabem, todos os dias diversas pessoas (inclusive eu)
sofrem diversos ataques psicofobicos, principalmente nas redes
sociais. Chegou a hora de tomarmos medidas cabíveis e
culpatórias”, escreveu em seu Twitter.
Raissa, que tem síndrome de Borderline, quer que os políticos
olhem com mais atenção para a causa. Para isso, ela levantou a
tag “Lei Raissa Barbosa” no Twitter, que ficou entre os
assuntos mais comentados do site neste sábado (27).
“A tag é apenas o início de uma jornada. Estamos elaborando
uma proposta legislativa para criminalizar com penas duras
quem praticar psicofobia. Meu advogado @guibelarmino está
preparando o texto da lei que vamos apresentar para os
Deputados e Senadores”, explicou Raissa.

Você viu?
“Psicofobia é o termo usado para designar atitudes
preconceituosas e discriminatórias contra pessoas com
deficiências ou transtornos mentais. Apesar das consequências
danosas, a psicofobia faz-se presente com extrema frequência e
principalmente em ambiente virtual, afligindo pessoas de todas
as idades, gêneros, etnias e classes sociais. Nosso objetivo é
sensibilizar o Poder Legislativo, para inserir no Código Penal
dispositivo que configure como criminosas as condutas
psicofóbicas, impondo penas duras para quem cometer o crime”,
explicou o advogado.

Leia também
Após críticas, Record explica síndrome de Raíssa, da
‘Fazenda’, no ‘Fala Brasil’
Fãs citam Raissa em redação do ENEM sobre o preconceito
com doenças mentais
‘A Fazenda 12’: Raissa Barbosa pode pagar multa ou ser
expulsa do reality
“Batizamos esta campanha de #LeiRaissaBarbosa pois a modelo
Raissa Barbosa, participante do reality #AFazenda12, após
divulgar ser portadora da síndrome de Boderline, proporcionou
grande discussão sobre o tema e em decorrência disso sofreu e
continua sofrendo psicofobia na internet”, finalizou
Guilherme.
Hoje o Dr @guibelarmino abriu a ideia de um projeto de lei
contra a Psicofobia, como vocês sabem todos os dias diversas
pessoas (inclusive eu) sofrem diversos ataques psicofobicos
principalmente nas redes sociais e chegou a hora de tomarmos
medidas cabíveis e culpatórias.
— Raissa Barbosa

(@raissabarbosar) February 27, 2021
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