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 49 motivos para NÃO ASSISTIR a Globo

Vi em um site esta lista, achei engraçado alguns motivos e vim compartilhar com vocês, na
verdade poderiam ser 50 motivos, mas ai vou deixar a escolha de cada um citar o seu motivo
especial pra não assistir a Globo. 

1.Apoiou a ditadura militar.

2.Nunca se pronunciou contra a censura prévia à imprensa.

3.Ignorou a tortura e sempre encampou as versões oficiais em relação aos desaparecidos políticos. Quando
algum militante aparecia morto, o jornal dizia que ele tinha sido atropelado.

4.Boicotou a Campanha das Diretas enquanto pôde. É dessa época, a frase “O povo não é bobo. Abaixo a
Rede Globo”, repetida em comícios da oposição quando a emissora insistia em dizer que apenas umas
poucas pessoas tinham aparecido.

5.Sempre esteve ao lado de todos os governos, civis ou militares, fosse o presidente um latifundiário, um
sociólogo, um metalúrgico ou um notório corrupto.

6.Elegeu o Collor.

7.Seu núcleo de Jornalismo distorce as notícias, manipula dados estatísticos, omite, deforma e ficciona a
História brasileira e mundial. Por isso, o Jornal Nacional tem o apelido carinhoso de Ilha da Fantasia.

8.O Jornal Nacional veicula as notícias com um vocabulário de no máximo 850 palavras.

9.A emissora está chantageando o governo para que o BNDES lhe entregue a quantia de 1 bilhão de reais
no intuito de sanear suas contas fraudulentas.

10.Muito desse rombo financeiro deveu-se à má administração e à falta de planejamento. Acreditando no
canto da sereia do Plano Real, a empresa monopolista esperava 10 milhões de assinantes da Net.
Conseguiu 1,2 milhão.

11.No começo, chamava-se Globo Cabo. Recebeu o batismo jurídico de Net Serviços, já se preparando
para uma possível venda. Mas ninguém comprou esse pepino.

12.A incompetência foi além: a Rede Globo enterrou US$ 200 milhões na compra dos direitos de
transmissão dos jogos da Copa do Mundo no México e da que será jogada em 2006, amargando um
prejuízo de US$ 30 milhões.
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Registro:
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My Life In HiDef
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13.159
4
606
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13.Um dia depois do Lula ser eleito, em 2002, um comunicado assinado pelo diretor financeiro da
empresa, Ronnie Marinho, anunciou que a holding do grupo decidira suspender o pagamento das dívidas de
US$ 2,63 bilhões por, pelo menos, 90 dias.

14.Mesmo assim, por conta desse delírio de grandeza, continuou mantendo inúmeros contratados sob
regime de quase escravidão.

15.Gasta fortunas incríveis comprando o passe de atores para que fiquem de stand by sob sua jurisdição,
proibindo-os de trabalharem no teatro ou em outras emissoras. O exemplo mais gritante é a Lucélia
Santos. Quando fez uma novela pra Manchete, ficou na geladeira durante décadas.

16.Isso sem contar que não recebeu um puto de direitos de imagem pela novela Escrava Isaura, a novela
mais vista no mundo, pela qual a emissora ganhou uma baba incalculável.

17.A Globo atuou abertamente dentro do Congresso Nacional, pressionando e corrompendo os deputados,
com o objetivo de melar a votação sobre as mudanças na Lei de Concessão de Canais de TV e Emissoras
de Rádio.

18.Roberto Marinho em pessoa se encarregou de censurar a cobertura da eleição de 1989 no jornal O
Globo.

19.Demitiu fotógrafos que entregavam flagrantes onde se via mais pessoas nos comícios de Lula.

20.O núcleo de Jornalismo manipulou vergonhosamente o debate entre Collor e Lula.

21.Das 2 horas da tarde até às 11 da noite, a emissora transmite nada menos que 7 novelas, entre
reprises, soap opera, casos especiais e minisséries.

22.O resto é anúncio de celular e de bancos, esses mesmos que cobram juros de 12,5% ao mês para uma
inflação projetada de 4,5% ao ano.

23.Nas telenovelas, o pessoal passa o tempo todo correndo atrás da verdadeira mãe, do verdadeiro pai e a
grande dúvida é saber se o filho é legítimo. Chamam isso de dramaturgia.

24. 98% dos atores são brancos, bonitos & musculosos.

25.Em geral, as atrizes negras que não são empregadas domésticas são lindas & gostosas e vão posar pra
Playboy.

26.Os poucos atores negros agem como brancos.

27. 80% não são atores, são modelos de publicidade.

28.O núcleo de dramaturgia é composto por 15 roteiristas que ganham de 20 a 30 paus por mês. Quando
não estão na ativa, ganham só 10.

29.Geralmente, os atores de telenovelas para adolescentes só são flagrados lendo um livro quando
quebram uma perna.

30.A emissora é também conhecida como Vênus Platinada, Chapa Branca, Canal Hegemônico, Cocaína dos
Pobres.

31.Detém 80% dos anunciantes de todo o território nacional mas a audiência não é eqüivalente.

32.A Som Livre, empresa agregada, pressiona, chantageia e domina completamente todas as rádios
brasileiras, impondo cantores, compositores e músicas que tocam nas novelas.

33.No início dos anos 90, num programa matinal da TV Globo dirigido ao público infantil, crianças
entravam numa gincana pela disputa de um game qualquer. A que apresentava o pior desempenho era
castigada recebendo um livro de presente.
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34.A Xuxa conseguiu banir das locadoras de todo o país o filme Amor, Estranho Amor, onde aparecia
pelada. A obra prima de Walter Hugo Khoury não poderá mais ser vista por ninguém nunca mais, coisa
que nem a ditadura militar conseguiu fazer na sua época mais obscura e feroz.

35.Alegou que estava zelando pela sua imagem: protegia os baixinhos. Anos mais tarde, deu um exemplo
desse desvelo em relação ao seu público mirim: contratou o Luciano Szafir para que a emprenhasse com
seu sêmen, reeditando velhos postulados nazistas de limpeza da raça ariana. Depois que Sasha nasceu, ela
deu um pé na bunda do sujeito, que foi banido definitivamente da programação global e caiu no
ostracismo.

36.Sob o beneplácito da Globo, a Xuxa é a principal responsável pela erotização precoce das crianças
brasileiras.

37.Hipocritamente, na outra ponta, o jornalismo da Rede Globo dá a maior cobertura à caça de pedófilos.
Dessa maneira, fatura nos dois pólos. Cria a demanda e a persegue.

38.A emissora não deu a menor cobertura de segurança ao jornalista Tim Lopes. Pelo contrário, incitou-o a
se expor diante do perigo do narcotráfico com câmaras ocultas e mini gravadores camuflados, tudo para
promover o espetáculo do voyerismo na telinha.

39.Demorou dois dias para noticiar seu desaparecimento.

40.Depois que Tim foi encontrado retalhado em pedacinhos e carbonizado, promoveu outro espetáculo de
igual magnitude, tornando-o mártir da notícia. Faturando em cima mais uma vez.

41.Quando viajamos ao exterior e ficam sabendo que somos brasileiros, sempre perguntam: “Ah, você é
daquele país que é governado por um canal de televisão?”

42.Quando perguntam quem manda no Brasil, a hierarquia é a seguinte: primeiro, Roberto Marinho,
segundo, ACM e, por último, o presidente da República. Com a morte do Cidadão Kane tupiniquim, nada
mudou: botaram um filho no lugar.

43.Nunca a Globo prestou contas à opinião pública sobre o destino do dinheiro do projeto Criança
Esperança. Mas sabe-se que ele vai para muitos bolsos, principalmente o do Renato Aragão. Uma merreca
vai para os Programas de Caridade.

44.O demagogo Galvão Bueno é o porta voz oficial da emissora. Com sua voz metálico-ufanista, faz lobby,
pressiona dirigentes, escala jogadores e demite técnicos de clubes e da seleção. Criou uma semiologia da
Fórmula 1. Mistificou a vida (e principalmente a morte) de Ayrton Senna, tornando-o um fetiche áudio
visual da classe média brasileira.

45.Através das telenovelas, a TV Globo uniformizou até a fala do brasileiro, destruindo o folclore, a cultura,
os sotaques e dialetos regionais.

46.A trama das Telenovelas fica sob a tutela de um bando de donas de casa, que estica ou abrevia
histórias, censura comportamentos, atitudes, opções sexuais, episódios difíceis & núcleos inteiros,
determinando a morte de personagens, casamentos e a reviravolta do enredo através de viagens sem volta
e shoppings que explodem

47.Tomou a dianteira na tentativa mais espetacular de estupidificação do povo brasileiro: o Big Brother,
um programa diário onde os convidados ficam de sunga durante o dia, vestem um roupão à tarde e, à
noite, todos somem debaixo de enormes edredons e cobertores.

48.Como se percebe logo nos minutos iniciais dos reality shows, o grande desafio é fazer com que os
integrantes do grupo formem palavras com mais de uma sílaba.

49.O pessoal fica indo e vindo, toca uma musiquinha no fundo, um cachorro se coça, uma menina de
biquíni passa bronzeador no corpo, um garotão espanta uma mosca. Da noite para o dia, pessoas que não
sabem fazer absolutamente nada viram celebridades.
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I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx

02-05-2010 11:40 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-05-2010 11:41

OLD? 

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

Última edição por Truman : 11-04-2011 às 7:39 Motivo: YT

02-05-2010 11:42

12.A incompetência foi além: a Rede Globo enterrou US$ 200 milhões na compra dos direitos de
transmissão dos jogos da Copa do Mundo no México e da que será jogada em 2006, amargando um
prejuízo de US$ 30 milhões.

Parei aqui

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

What the bloody hell am i supposed
to write here?

Sep 2002
3.189
221

/Mrpd_ 

Membro
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Dúvidas e/ou interesse em investimentos, aplicações e empreendedorismo? Acesse o fórum de Dinheiro & Negócios da
hardMOB! 

02-05-2010 11:42

Faz anos que não assisto não só a globo, mas porra nenhuma na televisao.
Sinceramente, a televisão é um dos principais motivos pra toda desgraça que existe hoje. Pura hipnose
mesmo.

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Agora tem isso aqui.
Jun 2004
3.292
99

[D] . n . L 

Membro

Há maus descobridores que pensam que não há terra, quando não conseguem ver nada além do mar.
- Seja a mudança que você quer ver no mundo.

02-05-2010 11:44

putz tão chato como os alienados que só assistem tv são os que são contra... get a life! 

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2004
3.091
419

TatuBola 

Membro

02-05-2010 11:46

teoria da conspiração?

#6

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2009
321
29

marters 

Membro

"Time grande não cai."
" E vamos Inter não podemos perder...
E vamos Inter que temos que ganhar...
Daria a vida por um campeonato, uma taça a mais..."

02-05-2010 11:46 #7
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O pior é que a Universal tá tomando conta.. ai sim.. quero ver.

Ruim com a Globo, pior com a Universal/Record

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
275
12

rodrigo_rs  

Membro

02-05-2010 11:46

que merda de texto...tem 5 que prestão e 45 que são blablabla

#8

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
8.293
1
255

Holocaustous 

Membro

Às vezes falo coisas interessantes...

02-05-2010 11:47

E ? Who Cares?

É só desligar a TV e pronto.

#9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
12.696
670

Uranay  

Membro

 Citando Colher 

Se eu pudesse eu me auto-boqueteria felizão! Se vcs pararem pra pensar, é a mesmíssima coisa que tocar
uma.

02-05-2010 11:50

teveria ser 49 motivos pra nao assistir televisao..!! eu pouco ligo a tv.. so tem porcaria.. !

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2010
11
0

Waisavadee 

Membro

02-05-2010 11:51 #11
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parei de ler 

vou ganhar alguma coisa com isso ?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
722

[SEP]Bruno 

Membro

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 

02-05-2010 11:52

Não tenho tv em casa, então não assisto a Globo nem nada mais.

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
486
120

Spawn_SP 

Membro

Só existem 10 tipos de pessoas, as que entendem lógica binária e as que não entendem.

02-05-2010 11:52

De fato, dos 49 deve ter uns 3 motivos mesmo, de resto é mentira e puro blablabla. No mais só uso tv
pra ver futebol.

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

TearsOfTheDragon 

Membro

02-05-2010 12:06 #14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
15.654
509

Cristo&Oxalá 

Membro

 Citando [SEP]Bruno 

parei de ler 

vou ganhar alguma coisa com isso ?
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não, pode voltar a assistir a globo.

 Citando Dino 

veio sabe onde eu tava qnd o gremio levantou a ultima taça? EU TAVA NA 6a serie caralho, na 6a serie! eu
tinha começado a bate punheta, acho que tinha beijado 1 mina na vida... as torres gemeas tavam de pé, lula
nao era presidente, brasil era tetra.. melhor jogador do mundo era rivaldo/luis figo

02-05-2010 12:10

Nossa quanta bobagem, acusações infundadas, fora q a lista parece ter sido escrita há uns 10 anos atrás.
Não acho q a globo eh santa mas tem cada uma ai nessa lista q tem q ser mto paranóico pra ficar
levando isso a sério...

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
1.660
0

Piu_Salles  

Membro

02-05-2010 12:13

Pessoal, obviamente o cara que fez a lista estava ironizando, Jesuiz vcs levem as coisas muito ao pé da
letra.

#16

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

Autor do tópico

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx

02-05-2010 12:21

assisto a globo! continuo assistindo! viva o capitalismo! os atores brancos, bonitos e musculosos .

#17

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
1.735
5

Paulinho 

Banido

02-05-2010 12:34 #18
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50.Foi a favor do desarmamento.

E tomou no legal!!! huahuha

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
424
53

ICEPSP 

Membro

--------------------------------------------------
"Nem você, nem eu, nem ninguém baterá tão forte quanto a vida.
Mas isso não se trata de quão forte pode bater.
Se trata de quão forte pode ser atingido e continuar seguindo em frente.
É assim que a vitória é conquistada." - Rocky Balboa

02-05-2010 12:36

nao generaliza neah champz
o que nao falta na tv é coisa decente,problema é que a maioria ta na tv a cabo =/

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
3.633
45

kamisaki 
Membro

 Citando Waisavadee 

teveria ser 49 motivos pra nao assistir televisao..!! eu pouco ligo a tv.. so tem porcaria.. !

02-05-2010 12:52

Certo, então vá assistir Record e ver o Melhor do Brasil arrumando namorado pra Geisy Arruda...
Ou a RedeTV com TV fama movida a cogumelo do sol...
Ou quem sabe a Band com o Datena dando esporro em tudo e em todos...

Papinho de reaça de teclado.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
661

Móveis Coloniais de Acajú

Membro

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

02-05-2010 13:11

Esquece televisão aberta, esquece CNN, esquece FOX, esquece Globonews, esquece Folha, esquece
Estadão, esquece O Globo, esquece Veja, esquece Isto É...

#21

Moheekan 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/icepsp.html
http://www.hardmob.com.br/members/icepsp.html
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http://www.hardmob.com.br/members/kamisaki.html
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http://www.hardmob.com.br/members/kamisaki.html
http://www.hardmob.com.br/members/m%F3veis+coloniais+de+acaj%FA.html
http://www.hardmob.com.br/members/m%F3veis+coloniais+de+acaj%FA.html
http://www.hardmob.com.br/members/M%F3veis+Coloniais+de+Acaj%FA.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/m%F3veis+coloniais+de+acaj%FA.html
http://www.hardmob.com.br/members/moheekan.html
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Grande demais a lista.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
2.688
11

RaD - Red Army Division
Intel Core i5 2500k / GSkill Ripjaws 2x4gb DDR3 2133 / ECS GTX 460 1gb / SSD Crucial M4 128GB / Gigabyte GA-P67A-
UD3 B3 / OCZ 550w Fatality / BenQ G2220HDA / Win 7 x64

02-05-2010 13:12

eh isso eh batido mesmo, muita gente ja sabe.... 

mas se abriu os olhos de um botequeirpo ja valeu a pena....

e digo mais, valo o mesmo pra folha, editora globo, estado de sp, editora abril, isto eh e afins....

ou seja... tamo fudido, ou melhor pense por si soh e naum pela midia, veja o fato e interprete-o, e
sempre, sempre existem dois lados da historia...

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
8.170
7

sling 

Membro

Slingbr @ XBOXLive
procurando dnb? clique aqui
Some people are applefags, live with it

02-05-2010 13:17

conheco uma menina q trabalha na globo
deve ser mo m.... trabalhar la

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
3.627
1

Ms. Vod Kacran  

Membro

02-05-2010 13:31

Tbem conheço, em várias áreas da empresa. No jornalismo, sinceramente, não sei como conseguem. Não

devem se importar muito, tem muita gente que quando chega na globo acha que está no auge 

Eu trabalho com projeto de websites, o que a globo produz é bom tecnicamente falando mas eu procuro
algo além de um ambiente de trabalho com técnicos qualificados. Ego.com? Site da novela das oito? BBB?
Não obrigado. Só trabalho lá se valer muito a pena, mas muito a pena me$$$mo. Não é o caso na minha
área.

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
2.688
11

Moheekan 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/moheekan.html
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http://www.hardmob.com.br/members/moheekan.html
http://www.hardmob.com.br/members/moheekan.html
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RaD - Red Army Division
Intel Core i5 2500k / GSkill Ripjaws 2x4gb DDR3 2133 / ECS GTX 460 1gb / SSD Crucial M4 128GB / Gigabyte GA-P67A-
UD3 B3 / OCZ 550w Fatality / BenQ G2220HDA / Win 7 x64

02-05-2010 13:36

Mais uma a "favor" da Globo:

Encerrou a transmissão da Stock Car hoje faltando 3 voltas pra acabar, pra continuar a programação do
Esporte Espetacular 

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
3.553
28

danchio 

Membro

• I5 2400 • P8H67 Pro • HD 5770 • 4gb DDR3 • IceAge 500W • 500Gb SATA2 • W2353V •
Referências: Umbro, Slashtfr, Edu-newtech, Import.pc, Trungs, poisonmaniac e dacavalcante.

PSN login: Danchio1 | Steam: danchio | BF:BC2: Danchio
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