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http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2001
195
9

FSW 

Membro

02-05-2010 16:21 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-05-2010 16:24

Colocar grande esportistas como heróis nacionais é uma das coisas mais normais do mundo.

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2001
18.153
24

Fox Murder  

Membro

 Citando flv 

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.

02-05-2010 16:35

Eu até me interessei em ler, mas no nº 12 ''Copa do Mundo no México e da que será jogada em 2006'', fui
obrigado a parar. 2006 não da né amigo.

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
1.594
6

Gotta 

Membro
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02-05-2010 16:40

Na boa parei de ler aqui:
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.

Globo APOIA QUALQUER UM QUE ESTEJA NO PODER.

Nao foi só a globo que apoiou a ditadura militar.

#54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
102
0

krusty_ 

Membro

02-05-2010 16:43

pq nao tenho tv a cabo aqui mais,qnd tinha ficava o dia todo intercalando entre NatGeo e Discovery...

e claro,nao perdia 1 episodio de padrinhos magicos,e morra quem disser algo sobre rairiariairairairai

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
3.633
45

kamisaki 
Membro

02-05-2010 17:39

eu ja vi ela encerrando f1 pra passar o curintia mano
eu gostei é claro

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
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 

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

02-05-2010 17:48 #57

pReD@ToR 
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A Globo representa definitivamente um atraso para o país.

Aham, apoiou muito os oito anos de governo Lula.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

Membro

 Citando krusty_ 

Na boa parei de ler aqui:
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.

Globo APOIA QUALQUER UM QUE ESTEJA NO PODER.

Nao foi só a globo que apoiou a ditadura militar.

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

02-05-2010 18:01

Assisto na globo apenas os eventos esportivos que ela detém direito e o Jornal da Globo.

Me recuso a assistir jornal nacional, é jornal pra débil mental. Alias, nem jornal é.. Parece revista. Bom
mesmo é jornal que só fala de política, economia e futebol, o jornal da globo e o da band são os que mais
se aproximam disso na TV aberta.

De resto é band news, globo news, discovery, fox, warner, fx, bandsports, espn.

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
47.473
3

Telê Santana 

Suspenso

02-05-2010 18:01

exatamente TV aberta passa oq o povo quer ver!!! e na grande maioria a galera quer ver BBB, novela,
etc...
Afinal já estão alienados e vão continuar!!!!

uma prova disso foi qdo eu disse que assistia NatGeo e Discovery o dia todo, nego vira pra mim e diz:
_Bem coisa de gente chata mesmo!!!!

Absurdo!!!!

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SCRP e SAMPA
Mar 2001
1.004
41

EletroniksMagus  

Membro

 Citando kamisaki 
pq nao tenho tv a cabo aqui mais,qnd tinha ficava o dia todo intercalando entre NatGeo e Discovery...

e claro,nao perdia 1 episodio de padrinhos magicos,e morra quem disser algo sobre rairiariairairairai
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lol

02-05-2010 18:07

mas é mesmo...

De vez em quando é preciso dar descarga no cérebro.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
47.473
3

Telê Santana 

Suspenso

 Citando EletroniksMagus 

exatamente TV aberta passa oq o povo quer ver!!! e na grande maioria a galera quer ver BBB, novela,
etc...
Afinal já estão alienados e vão continuar!!!!

uma prova disso foi qdo eu disse que assistia NatGeo e Discovery o dia todo, nego vira pra mim e diz:
_Bem coisa de gente chata mesmo!!!!

Absurdo!!!!

02-05-2010 18:16

A Globo é uma empresa, como qualquer outra empresa, pública ou privada, ela busca lucratividade. Até aí
tudo bem, o problema é que diferente de outras empresas a Globo tem desde sua fundação um modelo
gerencial de interferência sobre o que é público (a opinião) para engordar o que lhe é privado (o lucro)
sem se importar muito com as consequências do que poderia ser enquadrado em algumas religiões como
pecado capital da ganância. É daí que vem toda essa demonização da empresa.

Isso não tem nada de paranóico nem conspiratório, várias empresas recorrem ao que é público (através de
contatos políticos) quando seu ingerenciamento, incompetência, ganância ou algum outro problema
ameaça sua lucratividade ou continuidade de negócios. Várias empresas parasitam os governos (federais,
estaduais, municipais) seja através de brechas de corrupção seja através da manipulação de influências.
Algumas agem na surdina, outras, devido a própria essência de seu produto (mídia, opinião) atuam a céu
aberto mesmo. A Globo chama mais a atenção neste cenário pelo próprio tamanho da empresa, mas não é
a única que faz isso não.

Cabe ao cidadão manter pequenas doses de paranóia na cabeça para perceber estas tentativas de
manipulação da opinião pública para atender a necessidades corporativas privadas, alguma formação,
leitura e pensamento crítico ajudam um pouco =)

#61

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

hardMOB
Oct 1999
6.125
12
1081

kingMOB  

Administrador

 Citando Joseph Pulitzer (The North American Review, 1904)
Com o tempo, uma imprensa cínica, mercenária, demagógica e corrupta formará um público tão vil como ela
mesmo.

02-05-2010 20:24 #62

AEUIOHAOieAAEUI 
Membro
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concordo, se vc tiver falando na resolucao do som e imagem, e producao dos programas. mas pra isso
basta grana. agora sobre o conteúdo do que vai ao ar é outra discussao. 

tenho pena de quem só tem a globo como fonte de informacao.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2000
4.443
6

 Citando Pedrinhu 

nenhuma outra emissora no brasil tem a qualidade dela..

Última edição por AEUIOHAOieAAEUI : 02-05-2010 às 20:29

02-05-2010 20:32

a record tem a imagem tao boa quanto a dela
agora o som, nenhuma tem igual
o som da globo é mais baixo e mais nítido, agradavel de ouvir

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2003
16.035
726

XtReMe . 
Membro

 Citando AEUIOHAOieAAEUI 
concordo, se vc tiver falando na resolucao do som e imagem, e producao dos programas. mas pra isso
basta grana. agora sobre o conteúdo do que vai ao ar é outra discussao. 

tenho pena de quem só tem a globo como fonte de informacao.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

02-05-2010 20:33

Parei aqui: 26.Os poucos atores negros agem como brancos.

Agir como negro=Rapper/traficante/favelado/jogador de futebol
Agir como branco= Trabalhador, educado, limpo, etc

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
1.449
185

SeriousBusiness 

Membro

02-05-2010 20:42

Depois eu leio, tô assistindo o Fantástico. 

#65

Registro:
Mensagens:

Sep 2005
1.568

Rafael. 
Banido
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Verdinhas: 4

02-05-2010 20:44

veja as transmissoes de futebol por exemplo, que beleza de imagem, SÓ na globo

as outras tao na decada de 70 ainda

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2000
4.443
6

AEUIOHAOieAAEUI 
Membro

 Citando XtReMe . 
a record tem a imagem tao boa quanto a dela
agora o som, nenhuma tem igual
o som da globo é mais baixo e mais nítido, agradavel de ouvir

02-05-2010 20:45

"a globo é contra o governo lula...
vamos fazer uma manifestao nacional. organizada pela internet para boicotar a globo..."

ah vá se fuder... 

só falta pedirem para o lula fechar a emissora... = os amigos deles fazem pela america latina a fora....

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu sou....CORINTHIANS!
Mar 2000
4.109
481

sem_nick 

Membro

"Quem acredita em psicocinese levante o meu braço"

[BOT-sem_nick] - Numero 0900 
BOT...Botequeiros da Hardmob

02-05-2010 21:36

Concordo,
Até porque 98% dos usuários aqui não assistem globo há anos e até entre os semi-analfabetos que são o
publico alvo da emissora ela esta perdendo audiência.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

svee 

Membro

 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.

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.
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02-05-2010 22:30 #69

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

My Life In HiDef
Jun 2000
13.159
4
606

Autor do tópico

Mr.CITIZEN COPE 

Membro

 Citando Pedrinhu 

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

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

03-05-2010 7:07

Por Isso Assinei A Sky Com Hd, Muitos Canais Com Coisas Boas Passando...

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
3.731
43

jeanhb 

Membro

[Assinatura editada pela moderação]

03-05-2010 7:24

E o Mc Donalds tb é do mal com seus lanches de minhoca!!!!!

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Encima embaixo puxa e vai!
Feb 2002
3.903
532

BassMan  

Membro

03-05-2010 7:27

Não aguento mais...

#72

Registro:
Folding@hM Team

Feb 2003

D_uran 

Folding@hM Team
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não aguento mais!Mensagens:
Verdinhas:

6.766
162

Hospedagem de Sites com Datacenter no Brasil a partir de R$7/Mês
Acesse: http://www.meuse.me

03-05-2010 8:52

YouTube- BBC - Muito alem do Cidadao KANE (1993) - parte1
YouTube- BBC - Muito alem do Cidadao KANE (1993) - parte2
YouTube- BBC - Muito alem do Cidadao KANE (1993) - parte3
YouTube- BBC - Muito alem do Cidadao KANE (1993) - parte4

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2002
18.124
40

Taliban 

Membro

 Citando FSW 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane

 Citando Larissa. 
comer puta é fundo do poço total
nem com desculpa de perder cabaço eu acho justificavel
ainda bem q nenhum namorado meu nunca comeu puta (paga) 

03-05-2010 9:17

Olha só o que o Willian Bonner falou no JN sabado a noite...

http://www.youtube.com/watch?v=TCQQs...eature=related

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
137
0

Nitio-RJ 

Membro

03-05-2010 10:38

mimimi ...... E uma empresa privada , e como tal vai ate o limite da lei e da estupidez das pessoas . A
missao de toda grande corporacao e " Ter lucro estando legalmente coberto " , sendo etico ou nao . Nao e
particularidade da Globo .

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
9.237
275

toledo 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/D_uran.html?tab=likes_received
http://www.meuse.me/
http://www.youtube.com/watch?v=JA9bPyd1RKQ
http://www.youtube.com/watch?v=m0m1rmi-Ooc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mERhb-SDnMo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pAfAkTFs7wI&feature=related
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://www.hardmob.com.br/members/Taliban.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/taliban.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Beyond_Citizen_Kane
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/393264-failmob-comer-sair-puta-voce-ja-post7055487.html#post7055487
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/393264-failmob-comer-sair-puta-voce-ja-post7055487.html#post7055487
http://www.youtube.com/watch?v=TCQQs8PF1tg&feature=related
http://www.hardmob.com.br/members/nitio-rj.html
http://www.hardmob.com.br/members/nitio-rj.html
http://www.hardmob.com.br/members/Nitio-RJ.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/nitio-rj.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/toledo.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/463394-restaurante-expulsa-menino-negro-adotado-de-estabelecimento-engano-post8975124.html#post8975124
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