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LOL, quer que ajam como?
Calça arriada, cueca aprecendo, arma empunhada, traficando drogas e assaltando as pessoas?
Ou que sejam da umbanda?
Isso é preconceito!

#FAIL

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
1.168
91

Gucvi 
Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

26.Os poucos atores negros agem como brancos.

05-05-2010 18:25 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

11-04-2011 6:50

agree, nice flag, by the way !!!

#102

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

DAWSON600
Jul 2010
286
0

ALAN DAWSON ALFREDO

Membro
 Citando uranay 

e ? Who cares?
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P8P67-PRO i5 2500K ANTEC 620 2x4GB 2133? HD 502IJ HD154UI W2353V EVGA 1570-KR XFX 650W
TA880GB+ PIIX4 910@3.5Ghz HYPER 212+ 2X2GB TRIDENT 2x2GB DOMINATOR WD10EARSHD154UI P2270HN MSI
GTX 460 VX 550
790FX GD70 PIIX6 1100T NH-C12P-SE14 2x2GB OCZ GOLD 1333 WD5000AAKX HD6970? X 750

11-04-2011 6:54

TSSSS lamentável essa imagem que você tem dos afro descendentes do seu país, talvês por isso as
macaquices na tv, o FAIL no final foi bem a calhar, mas acredito que você pode mais que isso, ó cuida
para que a posse ai de floripa não te identifique, os manos são nervosos, pelo menos em 2003 eles
eram....

Tv=droga=merda

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

DAWSON600
Jul 2010
286
0

ALAN DAWSON ALFREDO

Membro
 Citando Gucvi 

LOL, quer que ajam como?
Calça arriada, cueca aprecendo, arma empunhada, traficando drogas e assaltando as pessoas?
Ou que sejam da umbanda?
Isso é preconceito!

P8P67-PRO i5 2500K ANTEC 620 2x4GB 2133? HD 502IJ HD154UI W2353V EVGA 1570-KR XFX 650W
TA880GB+ PIIX4 910@3.5Ghz HYPER 212+ 2X2GB TRIDENT 2x2GB DOMINATOR WD10EARSHD154UI P2270HN MSI
GTX 460 VX 550
790FX GD70 PIIX6 1100T NH-C12P-SE14 2x2GB OCZ GOLD 1333 WD5000AAKX HD6970? X 750

11-04-2011 7:07

Motivos p/ assistir a globo. Campeonato brasileiro, F1, Libertadores, ...
Não quer assistir olha outro canal ou deixa a tv desligada.

#104

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

ahn? shopping?
Aug 2002
3.398
331

Axl-Luke 

Membro

 Citando Allan 

Tu não merece ter um pênis. Tomara que tu sejas estéril e não propague esses genes pq no código genético
deles só tem fracasso (até os teus espermatozóides devem ser imbecis).

11-04-2011 7:41

1 motivo: 90% dos programas são uma merda
não so na globo, como em todos os canais abertos

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

And a bottle of rum!
Sep 2009
3.328
635

Captn 

Membro
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Tópico sobre Boa-noite-cinderela 

 Citando leoent 
Portanto, desconfie das pessoas, aquele cara que é teu amiguinho e te cumprimenta todo dia pode estar te
fudendo nas escondidas.

11-04-2011 7:46

Só se precisa citar um motivo pra não se assistir TV: potencialização da burrice. Você pega uma escola
(ou melhor, sistema de ensino) fodido e podre feito o nosso, que incentiva a decoreba e não o livre
pensamento.

Nem essa decoreba vale alguma coisa porque, hoje em dia, tá passando qualquer um a qualquer nota.
Neguinho entra na faculdade semi-alfabetizado e sem nunca ter lido um livro digno de nota.

Daí, se joga esse infeliz na frente da TV e pronto; tudo quanto é danação mental EXPLODE na mente do

sujeito. 

Ao mesmo tempo, temos uma cultura extremamente oportunista, rapinante e que despreza qualquer valor
ético ou moral. 

O que importa é passar uma imagem de amigão, de bem sucedido, de poderoso, para, pelas costas, ir

sacaneando os outros. 

Pior do que emburrecer, a TV aliena profundamente as pessoas, ao mesmo tempo em que as escraviza
pelo MEDO DA MORTE.

A melhor coisa que vocês podem fazer na vida é JAMAIS assistir TV aberta. Eu faço parte do
contingente de 0,00000000000000000001% que tem TV em casa e há vários anos ela sequer é ligada. 

Pois dali só sai câncer. 

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

11-04-2011 7:50

Pode me explicar como é agir como branco? E como é agir como negro?

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
2.400
1602

jcouves 

Membro

 Citando Mr.CITIZEN COPE 

26.Os poucos atores negros agem como brancos.

11-04-2011 8:01 #108

Registro:
Mensagens:

Feb 2003
1.735

Paulinho 

Banido

 Citando jcouves 

Pode me explicar como é agir como branco? E como é agir como negro?
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Agindo como negro:

Verdinhas: 5

11-04-2011 8:26

pá de ouro hein

#109

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Apr 2009
2.614
2
200

sugar 

Membro

A angústia é a única fonte da criação

11-04-2011 8:34

No máximo pá de bronze, não e tão velho o tópico.

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ja chegou o disco voador!
Jan 2006
20.628
409

manisnk 

Membro

Negociei com : Umbro,DE-SP,NiltonBR,Honorato,marciocrosara,MarceloMM,sasqu at,Jarod,
Boto®,jtedaldi,Nforce2,titijr,Kkiller,matheus.pre, Leandro_preda,MatthauS, Wolfmancs,rodigos, Talocoze, ElMuyLoko,
Firemax
Referências: http://www.hardmob.com.br/referencias-vendas-usados/357987-manisnk-referencias.html

B ilh  it   f ê i !

11-04-2011 9:18

Globo é o ópvio do povo do brasileiro, é quase como se fosse uma religião.

#111

Registro:
Mensagens:

Dec 2001
18.153

Fox Murder  

Membro
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Verdinhas: 24

11-04-2011 9:49

Triste, certas vezes é possível ver a manipulação descarada da notícia.

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
3.740
97

Raafa 

Membro

11-04-2011 10:10

2010 puta que pariu nem vi

#113

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

Abcwyz 

Membro

Última edição por Abcwyz : 11-04-2011 às 12:07

11-04-2011 10:48

Pra mim tv é Discovery Channel, The History Channel, Multishow, TruTV, Fox, Warner, ESPN e Sportv o
resto eu passo longe, quando ligo a tv é para assistir algum desses canais.

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long] for you.
Oct 2007
3.869
1100

itsmeMario 

Membro

 Citando KaZu
Bom é ficar andando no meio de um monte de drogado, se esfregando em homem sem camisa...

11-04-2011 11:47

49 motivos para não assistir TV, eu diria.

#115

Registro:
Mensagens:
Blogs:

Mar 2007
6.916
1

Excelsis  

Banido
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Verdinhas: 65

11-04-2011 11:52

No Brasil, quando eu ligava a TV so ligava na TV Cultura.

Aprendi muito assistindo Entrelinhas, o melhor programa de literatura na TV.
Tambem assistia muito o Cafe Filosofico que tratavam de varias questoes da sociedade.
Acompanhava direto o Observatorio da Imprensa na TV.
Assistia o curso de Frances para reforcar o que eu ja sabia de frances.
E assistia Provocacoes que tambem era interessante.
Sem contar os curtas premiados que passavam.

Nao sei como esta hoje, mas na minha epoca TV Cultura era o unico canal da TV aberta que prestava. Eu
gostava mais da TV Cultura do que qualquer canal da TV paga. O unico canal que ja conheci que ensinava
muito conteudo artistico, filosofico, social e politico de alto nivel e sem enrolacao. Verdadeiras palestras
com puro conhecimento tem tentar transformar em entretenimento (que eh o que faz diminuir o nivel dos
programas que tratam dos mesmos assuntos em outros canais).

#116

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

C R O I X 

Membro

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

11-04-2011 11:57

jenial ver o povo comentando sem saber que o topico é ULTRA-OLD!!!

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
6.434
33

Dito 

Suspenso

11-04-2011 12:23

cim, poucos manjesters no forum

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
819
356

cristianoRS 

Membro

 Citando Dito 

Padrão

jenial ver o povo comentando sem saber que o topico é ULTRA-OLD!!!

11-04-2011 13:46 #119

PALESTRINO 

Membro
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já vejo pouca tv no meu dia a dia, então essas regrinhas não mudam muito minha rotina

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.970
693

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

11-04-2011 14:31 #120

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.657
1044

WHITE 

Suspenso

 Citando jcouves 

Pode me explicar como é agir como branco? E como é agir como negro?
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eaheauheuahueah

11-04-2011 14:34

Aqui em casa tbm cansei da GLOBO com suas manipulações, a RECORD com seu fanatismo religioso e a
BAND com Datena trollando ao extremo, TV Aberta no Brasil é deprimente.

Ainda continua bom esse canal está com uma grade de filmes europeus boa e não perdeu ainda a
qualidade.

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

\o/ geliebtes Vaterland
Mar 2003
4.560
270

kurt74  

Membro

 Citando itsmeMario 

Pra mim tv é Discovery Channel, The History Channel, Multishow, TruTV, Fox, Warner, ESPN e Sportv o
resto eu passo longe, quando ligo a tv é para assistir algum desses canais.

 Citando C R O I X  

No Brasil, quando eu ligava a TV so ligava na TV Cultura.

Aprendi muito assistindo Entrelinhas, o melhor programa de literatura na TV.
Tambem assistia muito o Cafe Filosofico que tratavam de varias questoes da sociedade.
Acompanhava direto o Observatorio da Imprensa na TV.
Assistia o curso de Frances para reforcar o que eu ja sabia de frances.
E assistia Provocacoes que tambem era interessante.
Sem contar os curtas premiados que passavam.

Nao sei como esta hoje, mas na minha epoca TV Cultura era o unico canal da TV aberta que prestava. Eu
gostava mais da TV Cultura do que qualquer canal da TV paga. O unico canal que ja conheci que ensinava
muito conteudo artistico, filosofico, social e politico de alto nivel e sem enrolacao. Verdadeiras palestras
com puro conhecimento tem tentar transformar em entretenimento (que eh o que faz diminuir o nivel dos
programas que tratam dos mesmos assuntos em outros canais).

O objetivo da guerra não é morrer por seu país, mas fazer o outro sujeito morrer pelo dele.
General George Patton
kurtfront - Comunidade Pessoal [BR] Amantes de Jogos de Guerra - link
Sniper Elite V2 - Iron Front 1944 - Red Orchestra 2 - Silent Hunter 5 - World of Tanks

11-04-2011 14:40

se eu quisesse ler spam eu visitava meu email.

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
4.339
704

Matanza 

Membro
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

11-04-2011 14:45

A Cultura infelizmente está morrendo.  Governo do Estado de SP cuida muito mal deste grande
patrimonio.

Eu não assisto globo porque me sinto mais burro quanto mais assisto seus programas. 

Se o cara assiste bom dia BR, Jornal Hoje, Video Show, JN, Novela, Zorra Total e Jornal da globo ele é
oficialmente um imbecil completo.

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

rdgr 

Suspenso

11-04-2011 15:09

Todos os canais de tv aberta são uma merda pura e essa lista sobre a globo é verdade. Mas é só não se
deixarem levar a isso, mantenham o bom senso e pronto! É só ter postura e não se contaminar por essas
porcarias e reagir com fúria diante de coisas realmente cínicas e desrespeitadoras.

#124

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

3 frags in 2 seconds!
Mar 2007
762
49

Pepe Legal 
Membro

"Páaaaaara, Pára ,Pára, Pára, Pára!!!" (c) João kléber

11-04-2011 15:10

Genial é ver você escrever "jenial".

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

3 frags in 2 seconds!
Mar 2007
762
49

Pepe Legal 
Membro

 Citando Dito 

jenial ver o povo comentando sem saber que o topico é ULTRA-OLD!!!

"Páaaaaara, Pára ,Pára, Pára, Pára!!!" (c) João kléber

Ir para o Fórum
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