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02-05-2010 13:36

E pq vc postou essa merda de texto aqui?

Pior sem a globo meu filho.. nenhuma outra emissora no brasil tem a qualidade dela.. essa é a verdade.. 
mas tem alienado que fica nessa teoria da conspiração ridicula.. 

vc deve ter se achado o sagaz lendo o texto.. o revoltadinho com a globo.. 
concordou em tudo e veio postar..

viu a opinião da galera e quer mudar agora.. tsc tsc

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.928
891

   

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

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

02-05-2010 13:36 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-05-2010 13:41

tv a cabo só tem propaganda :....:

eu mal assisto a globo hoje em dia, geralmente é quando passo na sala e tá passando jornal estadual

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

:3
Jan 2005
9.873
54

   

corvin  

Membro

 Citando kamisaki 
nao generaliza neah champz
o que nao falta na tv é coisa decente,problema é que a maioria ta na tv a cabo =/
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os outros canais então... 

:3
:3
:3

02-05-2010 13:43

stock car na globo é ridiculo. só passa pq o filho do galvao falamerda bueno corre.

#28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
1.029
224

   

serjao_boiadero 

Membro

 Citando danchio 

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 

|""Bruto"""""""""""""""""""""|\|_
|.........Rústico..............|||"|""\__
|_______e Sistemático_|||_|___|)
!(@)'(@)"""""""**!(@)(@)****!(@)

02-05-2010 13:46

stock car é ridicula.. arrumei a frase..

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.928
891

   

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

02-05-2010 13:46

como eh isso?

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.313
1266

   

GRBomber 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

26.Os poucos atores negros agem como brancos.

"Build a man a fire and he will be warm for a day. Set a man on fire and he will be warm for the rest of his life."
"Every miserable fool who has nothing at all of which he can be proud, adopts as a last resource pride in the nation to
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which he belongs; he is ready and happy to defend all its faults and follies tooth and nail, thus reimbursing himself for his
own inferiority." -- Arthur Schopenhauer

02-05-2010 13:50

Eu sempre penso assim:

Empresa pública? Deve dar satisfações.

Empresa privada? Foda-se.

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
6.671
49

   

yastorm 

Membro

02-05-2010 14:10

Record > '' rêdi gRôbu ''

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2009
327
30

   

eLlav 

Membro

02-05-2010 14:18

hIAUhAIUAHAIHIA
Da pra levar a sério 1/3 disso ai. Mas a Globo ainda é foda...

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
4.010
15

   

C.S.S. 
Membro

02-05-2010 14:18

 

hauuhau to falando.. brasileiro é alienado demais

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.928
891

   

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

 Citando eLlav 

Record > '' rêdi gRôbu ''
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02-05-2010 14:20

50. Manda no futebol do país.

51. Hospeda o site da CBF.

Globo é o câncer do Brasil.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
18.153
24

   

Fox Murder  

Membro

Última edição por Fox Murder : 02-05-2010 às 14:23

02-05-2010 14:38

Não assistir qualquer emissora de tv, ou ler qualquer revista é coisa de retardado. Vai formar opinião
própria a respeito de determinado assunto usando somente uma fonte?

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
815

   

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 

02-05-2010 14:39

Eu não sei como a globo consegue acabar com os programas esportivos e transmissões. E olha que
teoricamente são os 'melhores'. Futebol com galvão em um canal ou o 'caipira' neto do outro lado?
Prefiro dormir.

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.284
290

   

zaaks 

Membro

02-05-2010 14:42

'Vc não assiste tv nem le revista?!

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
4.010
15

   

C.S.S. 
Membro

 Citando Darktag 

Não assistir qualquer emissora de tv, ou ler qualquer revista é coisa de retardado. Vai formar opinião
própria a respeito de determinado assunto usando somente uma fonte?
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02-05-2010 14:44

To de saco cheio de ouvir o galvão e o neto falarem a mesma bobagem, os programas de esporte precisam
dar uma renovada no pessoal.

#39

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

   

sugar 

Membro

 Citando maaks 

Eu não sei como a globo consegue acabar com os programas esportivos e transmissões. E olha que
teoricamente são os 'melhores'. Futebol com galvão em um canal ou o 'caipira' neto do outro lado?
Prefiro dormir.

A angústia é a única fonte da criação

02-05-2010 14:49

Ja reparei q todas as novelas da globo mostram uma familia branca rica, e a empregada é sempre negra.
E q geralmente nas novelas os negros são pobres e favelados. Nunca notei um negro rico numa novela da
Globo.

Mas espera aí, não é exatamente essa a realidade do Brasil?

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2005
1.053
46

   

Lisergic(2) 
Membro

02-05-2010 14:53

Qualquer cidadão minimamente responsável e inteligente condenaria veículos de comunicação que não
passam de corruptos, vendidos e interesseiros. 

Meu cu os condenaria! 

E olha que meu cu lida com cada bosta que vou te contar! 

No entanto, ainda tem muita gente mais ignorante que meu cu e que acha que essas "fontes" são sérias! 

Que merecem respeito e credibilidade! 

Para com isso! 

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando [D] . n . L 

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.
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E a Globo continua fazendo merda, com sua demagogia barata, e continua pagando altos salários bancados
pelos anunciantes igualmente sórdidos e que acham válido o que eles fazem...

E por quê? 

Porque tem otário que compra os produtos desses anunciantes! 

Daí continuam impunes, com a glória do senhor Jesus e a concordância de quem assiste essas emissoras

vagabundas. 

Cara...

A mídia é o feedback das mentes inferiores. 

Quem assiste lixo é porque é lixo. E quem concorda com lixo é porque pensa lixo. 

Simples. 

 Citando Darktag 

Não assistir qualquer emissora de tv, ou ler qualquer revista é coisa de retardado. Vai formar opinião
própria a respeito de determinado assunto usando somente uma fonte?

02-05-2010 15:00

Vc só pasta, vive nu, bebe água no barreirão e mora em uma caverna?
Se sim, beleza.
Se não e compra qualquer merda que seja (qualquer merda anuncia na Globo), FAIL pra vc.

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2002
7.036
238

   

Cara-de-pau 

Membro

 Citando Eric Doyle 

E a Globo continua fazendo merda, com sua demagogia barata, e continua pagando altos salários
bancados pelos anunciantes igualmente sórdidos e que acham válido o que eles fazem...

E por quê? 

Porque tem otário que compra os produtos desses anunciantes! 

Malandro é malandro, mané é mané
By Bezerra da Silva

02-05-2010 15:04 #43

Moheekan 

Membro
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Jornalismo top de linha. 

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 15:12

Mais um pouco de jornalismo top pra vocês:

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2000
2.688
11

   

Moheekan 

Membro
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E isso é só o que está no ar hoje, nem precisei procurar muito.

Última edição por Moheekan : 02-05-2010 às 15:16

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 15:44 #45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.818
945

   

eyamamoto 

Membro
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nasci assistindo essa merda + cultura.

Foda-se o que falam hoje, vou fazer o que?

Nem assisto mais tv, no máximo os jornais, e de várias emissoras.

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

02-05-2010 15:49

Anti Globismo, Anti Capitalismo, Anti Coca-cola... tudo isso já enxeu o saco!

Papo de professor de Geografia de segundo grau! Os pseudo-alienados é claro.

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
41.539
145

   

3,14k2|P1k4chu 

hardMOB Staff - Moderação

Intel Inside, Idiot Outside!
Last.fm

Pimped MacBook MC976LL with Retina Display
Core i7 3720QM @ 2.6GHz | 16GB DDR3 1600MHz | GeForce GT650M 1GB | 512GB SSD | OS X 10.8

02-05-2010 15:57 #47

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

 Citando 3,14k2|P1k4chu 

Anti Globismo, Anti Capitalismo, Anti Coca-cola... tudo isso já enxeu o saco!

Papo de professor de Geografia de segundo grau! Os pseudo-alienados é claro.
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belo post 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.928
891

   

02-05-2010 16:00

Globo típica televisãozinha de terceiro mundo.

Faz só lavagem cerebral ao invés de fazer alguma coisa que presta.

Mas é lógico também, quase não tem concorrência.

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
18.153
24

   

Fox Murder  

Membro

02-05-2010 16:11

Acho que entendeste errado. Eu leio e assisto.

Poderia nos informar quais são os super canais educativos e informativos? Quais revistas brasileiras são
informativas e imparciais?

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.765
815

   

Darktag 

Membro

 Citando C.S.S. 
'Vc não assiste tv nem le revista?!

 Citando Eric Doyle 

Quem assiste lixo é porque é lixo. E quem concorda com lixo é porque pensa lixo.

Sou doador de sangue. Seja um você também 

02-05-2010 16:16

Quase tudo é verdade. Principalmente a parada do Senna. O cara não fez nada, foi só um piloto. Esse país
já teve indivíduos maiores e mais importantes que hoje estão esquecidos.

Se você estão cansados ou não do discurso antiglobo isso não significa que é mentira o que está no texto.
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