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 Abuso da ferramenta de suspensão dos tópicos

Acho que essa ferramenta acabou se relevando mais danosa do que útil ao fórum. Estou tratando um
assunto particular na Ouvidoria que não cabe expor aqui, nem irei citar nomes (porque, novamente, não
abri o tópico pra debater o MEU PROBLEMA), mas cheguei a ser suspenso de 4 tópicos seguidos.

Porém, levanto as seguintes questões: qual a utilidade/finalidade de se suspender alguém de um tópico?
Não seria mais efetivo apenas advertir, ou suspender mesmo, como antes? Se a conduta do usuário for
passível de tais medidas administrativas, claro.

Ou a moderação é deficiente pra aplicar as regras e entender o que é passível de suspensão ou não? Do
contrário fica apenas patente um abuso por parte de quem se utiliza dela, porque (e me desculpe quem
discorde), me parece uma "gambiarra"/maneira de burlar/alternativa, à própria ferramenta de
advertir/suspender. 

Tipo assim: "eu não tenho motivo algum pra suspender o usuário, mas não gosto dele ou do que ele diz, e
vou me vingar dele assim".

Ora, se o usuário fez algo que não fosse passível de nenhuma dessas medidas, ou seja, não desrespeitou
regra alguma do fórum, por que ele deveria ser privado de participar de algum tópico?

A coisa acaba ficando assim: ele postou algo que não gosto, ele não pode mais postar no tópico. Me
parece mais uma maneira de impedir que certas opiniões sejam postadas.

E o pior nem é isso, é que não há um prazo pra retirada da suspensão. Ela é permanente, ou seja, você
tem que ir na Ouvidoria perguntar se um dia será retirada, porque no log/painel de controle da pessoa não
aparece prazo algum. Vira banimento do tópico mesmo.

Eu até concordo com coisas como "suspender de uma área do fórum" por um tempo, ou do fórum inteiro,
mas essa não vejo utilidade alguma. 

Aí vão dizer "ah, mas mesmo dentro das regras o usuário está "causando" nos tópicos" ou "desvirtuando".
Mas qual a definição de "causar"? Opiniões (dentro das regras) são tão danosas assim? Quer dizer, não
basta respeitar as regras, mas se policiar e postar de maneira polida e bonitinha como todo mundo quer?

O que faz vocês pensarem que isso não seja uma maneira clara de fomentar o preconceito contra certos
usuários?

Pra isso não existe a ferramenta ignore? Ou ela serve apenas de enfeite? Eu não concordo com muitas
opiniões que estão aí, muitos concordam com elas e outros não, é a vida, mas nem por isso A ou B
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deveriam ser privados de postar. 

E não interessa se o que é postado causa aflição em 2, 3 ou 20 pessoas. Do contrário vamos virar um
clube do bolinha e daqui a pouco haverá um filtro que dirá o que pode ou não ser postado e como as
pessoas devem agir ou mesmo pensar.

A mensagem está dentro das regras?

Beleza.

Está dentro da proposta do tópico?

OK.

Então não é flood. Não é off-topic, não é desvirtuamento algum. Não é tipo eu falar de entregas dos
correios num tópico de promoções. Não é contra as regras, não é motivo pra suspensão do tópico.

Concordam comigo?

Agora daí a suspender deles, apagar o post e etc. já é algo extremo no meu ponto de vista.

Enfim, é isso... 

Última edição por Truman : 02-09-2011 às 14:26

02-09-2011 14:11 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

02-09-2011 14:59

@ topic: Se não percebeu,o recurso de "alertar posts" e banir de tópicos existe na maioria dos fóruns,e
ngm é advertido só pq alguem clicka lá no botãozinho,o moderador analisou e provavelmente viu bons
motivos pra te punir,sua reclamação ñ faz sentido,será que o problema ñ é vc?(falo sobre isso abaixo)
-----

Mas talvez o mundo não seja toda essa "conspiração" ,vamos mostrar o outro lado da moeda aqui,o que
acha?

O ultimo post seu literalmente chamou a mãe de todo mundo de puta!("mulher por natureza é
puta",algo do tipo,suas palavras),do nada seu post e o quote do DUX sumiram,foi nesse tópico,não se
lembra?http://www.hardmob.com.br/threads/45...programa/page2

Alguns post de sua autoria:

Spoiler: 

http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8698855
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8621881
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8615517
http://www.hardmob.com.br/threads/45...t=#post8691997
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8689870
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Ofensa pessoal direta a usuários: 
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8675342
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8673274
http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8673098

http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8691257

No meio do wall of text que a maioria ignora,SEMPRE tem um MONTE de ofensas escondidas,não apenas
direcionado a todas as mulheres,mas cansei de ver vc ofendendo o pessoal aqui,aliás, um warn não foi por
isso? 

Agradeça é pela moderação ser tão boazinha assim,pq pelo nível do que vc posta(sempre se escondendo
no wall of text),em qualquer outro fórum que conheço já era ban eterno.
Quem abusa da boa vontade do pessoal(e moderação) aqui é vc,report tem é pouco,se quer "exigir"
alguma coisa da comunidade,se toca e passa a respeitar as pessoas primeiro e pelo menos leia as
regras,coisa que pelo jeito vc nunca fez: http://www.hardmob.com.br/threads/34...igat%C3%B3ria-

E ngm aqui quer "censurar" sua opinião cara,o problema é que vc simplesmente não sabe se expressar
sem ofender ou atacar Deus e o mundo 

Última edição por DVSV : 03-09-2011 às 0:19

02-09-2011 15:14

O tópico não foi aberto pra discutir o que se está debatendo na Ouvidoria.

Porém, se me permitem, vou responder ao usuário e a quem esteja lendo:

Spoiler: 

Devo dizer que é grande a desonestidade do camarada que pinça trechos de coisas que eu digo
aqui e ali e acha que estou generalizando. Eu ia até responder ao sujeito, porém como me
suspenderam do tópico me foi tirada essa oportunidade.

Esse é um que me persegue em todos os tópicos e usa a argumentação típica dos ignorantes: o
fato de eu, ele ou qualquer um aqui ter alguma ligação com mulheres não muda e nem acrescenta
nada.

http://canaldobufalo.galacta.org/201...contra-homens/

Essa é uma das táticas de intimidação que são usadas frequentemente pra estragar qualquer
possibilidade de debate. Tem outras, que vocês podem ler no link em questão.
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Ataque pela misoginia (código negro)

Discussão: O alvo é acusado de demonstrar alguma forma de rancor injustificado contra uma
mulher em particular ou contra as mulheres no geral. Exemplos:

"Seu misógino nojento!"

"Porque você odeia mulher?"
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Porém, quem prestar o mínimo de atenção na totalidade dos meus posts irá constatar que não há
generalização alguma, até porque se houvesse de minha parte eu não citaria logo os comentários
de duas mulheres (Esther Vilar/Sue Hindmarsh) pra embasar a mensagem tanto no tópico em
questão, nesse post aqui:

http://www.hardmob.com.br/threads/45...=1#post8697986

(Do mesmo tópico onde partiu uma advertência que levei)

Como no tópico da minha assinatura:

http://www.hardmob.com.br/threads/44...reza-feminina?

Mesmo na mensagem que foi advertida eu disse coisas como:

Destaque para as partes sublinhadas/em negrito...

Ou essa aqui que já explica que tipo específico do gênero que estou falando:

Mas o tal de DVSV já assume que se trata de uma generalização, fica um monte de usuários
reclamando e advertências e suspensões surjem do nada.

Mas não há generalização alguma pelo menos da minha parte.

Tanto não há que o nome do tópico que criei pra discutir a esse respeito e linkei na minha
assinatura não é "A Natureza da Mulher", é "A Natureza Feminina", e eu mesmo já critiquei
homens por motivos semelhantes. 

"Você gosta da sua mãe, por acaso?"

"Você é insensível a condição das mulheres."

"Você é egoísta com as mulheres."

Como proceder: pode se perguntar como uma agenda pró-masculina pode ser inerentemente
anti-feminina (especialmente que muitas feministas afirmam que os ganhos de homens e mulheres
"não são um jogo de soma zero"). Ou pode se perguntar ao acusador sobre as mulheres que
concordam com seus pontos de vista, seriam elas misóginas também? 

O Código Negro de intimidação geralmente integra a falácia lógica do "argumentum ad
misericordiam" (argumentação baseada em gerar pena das mulheres) e/ou "argumentum in
terrorem" (provocar medo sobre o que o acusado pretende fazer contra as mulheres).

Pensem bem: ninguém detesta mulher alguma. Ninguém (pelo menos da parte dos homens)
as despreza.

Rimos delas, zoamos com elas, tiramos um sarro, mas nada que seja assim tão drástico.

Eu não odeio o sexo oposto. Eu odeio todo mundo, então tá tudo certo. 

A maioria das mulheres não suporta correr o risco de ser rejeitada (machucando assim o seu
ego) e está naturalmente condicionada a esperar que os homens vão até elas.

A prova disso é o fato de muitas mulheres, diante de qualquer progresso do homem que está
com elas

O sistema te dá um nome, uma identidade, CIC, RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, te
manda votar domingo senão te fode, te cobra impostos, te faz ser escravo das malditas escolas, te
obriga a sustentar políticos (e mulheres) parasitas e canalhas, te entope de futebol (comprado),
de drogas lícitas e ilicitas...

http://www.hardmob.com.br/threads/452875-Voc%C3%AA-acredita-no-amor?p=8697986&viewfull=1#post8697986
http://www.hardmob.com.br/threads/447341-FilosofiaMOB-A-natureza-feminina
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Argumentar que as mulheres são mais propensas a desvios de caráter não é generalizar.

Seria, digamos assim, uma fragilidade maior (assim como alguns argumentam que o homem é
mais forte, fisicamente), na capacidade de raciocínio (é fato que a maioria das invenções e coisas
que existem/foram criadas foram feitas por homens, mas mesmo assim algumas mulheres se
destacam/destacaram, como as que citei lá atrás), na tomada de decisões (mulheres são mais
voláteis/influenciáveis, se preocupam mais com opinião alheia e tem uma predileção por coisas
sem refletir muito - por ex., ao aderir à religiões por mais ilógicas que sejam, ou vícios como o
cigarro - há até um documentário que mostra um grupo de mulheres em um protesto fumando
(uns 100 anos atrás) e fazendo com que a imagem do cigarro seja mais aceita por elas e pela
sociedade), absorção de condutas e valores morais, e não que mulheres já nasceriam desse jeito
ou de outro.

A menos que o indivíduo seja totalmente maluco (tipo um psicopata incurável), creio que possa
haver algum livre-arbítrio... se não fosse assim, tudo estaria predestinado e não poderiam existir
pessoas como eu. Quem até definiu o conceito de "indivíduo" foi uma mulher, nessa mensagem:

Por isso que nada do que digo é generalização, pode até parecer e ficar algum mal entendido
(ainda mais que eu posto num tom satírico/descontraído), mas não é. 

Mas generalizações bem mais corriqueiras são feitas também aqui e em todo lugar, o tempo todo

por ex. ao se falar de políticos e ninguém é punido por isso. 

Quanto ao post que você se referiu (o último advertido, abaixo - OBS: caso tenha algum problema
em colocar aqui novamente, por favor retirem):

As pessoas são de pequena conseqüência, ser humano é o que importa. O que as pessoas fazem
é lixo. Não há outra existência para elas, exceto o inferno da vida e da morte. Mas de vez em
quando, um homem aparece e dá uma mãozinha para aqueles que também querem ser humanos.

Os seres humanos têm um histórico conturbado:

Ser humano é tão raro, que quando eles aparecem no meio da multidão, eles são
geralmente: ignorados, mortos, ou empurrados para a terra, de modo que uma religião
possa ser construída em cima deles - algo que Jesus e Buda podem atestar.

Em tempos mais recentes, têm ajudado a manter viva a filosofia acadêmica - embora eles
vomitariam se pudessem ver os horrores que inspiraram.

Estes dias, os poucos que aparecem em fóruns e escrevem livros também não podem ter a
certeza do que vai acontecer com seu trabalho, mas como seus antecessores, todos eles podem
fazer o seu melhor, e ao longo do caminho, talvez ajudar um jovem homem a alcançar os seus
potenciais.

As mulheres não sonham com um mundo sem prostituição. 

Elas sonham com um mundo onde somente a prostituição mais cara detenha o monopólio sobre
todas as outras formas de prostituição.

Um mundo onde as que alugam direta e objetivamente o corpo parem de tornar o que as outras
alugam, uma opção desvantajosa. 

Porque deste modo, se isso fosse possível e elas conseguissem que não houvessem aquelas que
alugam somente o corpo, e o entregam diretamente, as outras que igualmente se alugam, seriam
as únicas vendendo algo.

E então, teria mais preço ainda aquilo que elas vendem: promessas, promessas e mais
promessas.

As prostitutas obrigam as outras prostitutas - as monopolistas - a abrirem as pernas, sob pena de
perderem a clientela se não o fizerem.

Se conseguirem eliminar as prostitutas, conseguem vender mais caro as suas promessas, e ter de

cumprir menos ainda do que já cumprem de má vontade. 
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Eu disse apenas que a HIPERGAMIA (sim, eu me referi à ela, mas com outras palavras e por isso
você não entendeu) é algo natural de toda mulher, um comportamento corriqueiro.

Se não sabe o que é "hipergamia", sugiro que leia esses links, o primeiro inclusive traduzido por
mim do original:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipergamia
http://canaldobufalo.galacta.org/201...amia-feminina/
http://canaldobufalo.galacta.org/201...da-hipergamia/

http://www.singularity2050.com/2010/...ry-bubble.html ("A Bolha Misândrica" - extenso artigo (em
inglês) com várias teses e referências sobre as raízes da misandria nas culturas - também fala
sobre o tema)

Esclarecido? 

A prostituição é o estado natural da mulher e por mais que a sociedade se modernize e a vida
fique facilitada, é inato da mulher trocar sexo para conseguir vantagens, seja para se proteger,
para se acomodar ou para conseguir dinheiro mesmo (mas o politicamente correto só considera

prostituição nesse caso). 

Não é a toa que prostitutas existiram e sempre vão existir aos montes, por mais que insistam em
considerar isso errado. E não há grandes diferenças entre a prostituição velada/indireta e a direta
(ambas listadas nesse link em inglês):

http://prostitution.procon.org/view....stionID=000096

E também é muito fácil e cômodo a gente sair disparando o prejulgamento e condenando os
outros.

O "homem de bem", pagador de impostos, que anda na linha, é bom pai, bom marido, bom
patrão...

Compra cocaína e maconha "pra relaxar", do mesmo cara que junta grana e passa pro traficante
maior.

Que vai botar arma na rua, favorecer assaltos, corromper políticos, reeleger a Dilma...

Eu nunca deixo de me impressionar com a visão extremamente limitada que os brasileiros de
merda tem sobre as coisas.

Isso acontece porque nossa cultura é uma MERDA dum troço relativizante do caralho!

Aqui pode, ali não, este pode, este não...

Não é assim, neguinha! 

Comprou cocaína, financia bandido.

Votou em político corrupto, financia corrupção.

Pagou imposto? Sustenta senador vagabundo, vereador parasita e toda máquina opressora do
Estado.

Vai na Universal e dá dinheiro pra igreja?

Vai na macumba e dá "salva" pro filho da puta ter casa na praia?

É FILHO DA PUTA! 

NÃO-TEM-MEIO-TERMO! NUNCA HÁ MEIO-TERMO!

Mas o brasileiro ADORA delegar seus pecados pros outros. 

Por isso somos um bando de macaquitos e MERECEMOS estar na merda. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipergamia
http://canaldobufalo.galacta.org/2011/06/08/o-guia-do-macho-zeta-hipergamia-feminina/
http://canaldobufalo.galacta.org/2011/06/10/guia-do-macho-zeta-a-encruzilhada-da-hipergamia/
http://www.singularity2050.com/2010/01/the-misandry-bubble.html
http://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000096
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Última edição por Truman : 02-09-2011 às 16:54 Motivo: Mais informações

02-09-2011 22:58

Truman, serio mesmo que vc quer falar que não generaliza? vou quotar algumas afirmações suas ok?
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 Citando Truman 

Mulheres conseguem reunir essas características e potencializá-las a um novo nível: o do vazio existencial.

Não que a maioria dos homens tenham sido, ou sejam, grandes coisas. Mas mulheres são especiais

exatamente por sua TREMENDA canalhice. 

Pois se elas tem qualquer projeção, podem estar certos que vão tentar puxar o tapete de qualquer um. É
isso que está por trás de movimentos como o "feminismo".

É inadmissível que seres tão baixos e sórdidos possam ter a idolatria de tanta gente... 

 Citando Truman 

Então, TODO MUNDO É VIADO NESSA MERDA! 

Menos eu. 

 Citando Truman 

Spoiler: 

"A mulher interessa-se fundamentalmente apenas por coisas que pode utilizar diretamente em
proveito próprio.
"as mulheres não servem absolutamente para nada."
"Os homens fazem a guerra das mulheres sem nunca pensarem nisso, ajudam a criar os filhos
das mulheres, constroem as cidades das mulheres. E essas mesmas mulheres se tornam
simultaneamente mais preguiçosas, mais estúpidas e, materialmente mais exigentes. E cada vez
mais ricas. Por meio de um sistema primitivo, mas eficiente de exploração direta, casamento
divórcio, sucessão, seguros de viuvez e de vida, enriquecem incessantemente."

Resumindo: mulheres são sórdidas e banais: não tem alma, não tem conteúdo, e só querem, tal como um

buraco negro, absorver e destruir tudo que encontram pela frente. 

Por isso, nivelam suas vidas por baixo, cada vez mais e mais baixo, visando acessar cada vez mais as

mentes insignificantes e empedradas dos medíocres. 

 Citando Truman 

Mulheres ficam lá, andando feito baratas tontas, chapadas com sua própria imaginação, criando isso e
aquilo...

Pra justificar seus EGOS DO CARALHO!

e encarei a realidade: somos TODOS UNS MERDAS que sustentamos uma sociedade de MERDA!

 Citando Truman 
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Olha quantas vc generalizou e ofendeu! E para fazer esse quote, eu precisei apenas olhar os dois últimos
tópicos de seu histórico. Nem procurei a fundo!

Te juro que eu GOSTO de uma opinião polêmica... pra mim opiniões fortes e contrastantes enriquecem o
debate. Mas vc faz de maneira ofensiva com o intuito de flamear, e vc sabe disso, pois toda vez que
alguém te faz uma pergunta direta sobre alguma opinião, vc foge da raia num wall of text composto por
delírios raivosos que só critica e num responde o que lhe foi perguntado.

Vc deveria agradecer que os moderadores são até muito bonzinhos com vc! Ja vi usuários tomarem Ban 0
por muito menos!

Mulheres são isso: padecem de um retardo cerebral, que também possui fundamentos psicológicos. 

Por exemplo, mulheres não possuem auto-crítica. 

São muito focadas no Ego, na auto-satisfação, na tremenda certeza de que elas estão 100% certas em
absolutamente tudo.

Pensem bem: ninguém detesta mulher alguma. Ninguém (pelo menos da parte dos homens) as despreza.

É interessante perceber como elas criam uma fortaleza de certezas e convicções mas NÃO para convencer
o mundo, mas para convencer A SI MESMAS!

Mas as mulheres são criaturas que precisam SEMPRE se auto-afirmar porque... 

Não consegue se convencer, em seu íntimo, do que o que elas fazem tem valor.

Eu não odeio o sexo oposto. Eu odeio todo mundo, então tá tudo certo.  

O problema com as mulheres é que elas se insatisfazem não por causa de problemas significativos mas
sim por causa de problemas irrelevantes e idiotas (não ser o centro das atenções, não ter a roupa da
moda, não ser bajulada, não ser pedestalizada, não ser levada pra casa de carro, etc). Enquanto, claro,
além de não ter iniciativa alguma, não retribuem em quase nada.

Elas preferem criminosos, bandidos como estupradores, serial killers, traficantes e toda sorte de
canalha/cafajeste

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

DVSV.

03-09-2011 6:41 #5
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 Citando Arnaldo Rampado 

Truman, serio mesmo que vc quer falar que não generaliza? vou quotar algumas afirmações suas ok?

Olha quantas vc generalizou e ofendeu! E para fazer esse quote, eu precisei apenas olhar os dois últimos
tópicos de seu histórico. Nem procurei a fundo!

Te juro que eu GOSTO de uma opinião polêmica... pra mim opiniões fortes e contrastantes enriquecem o
debate. Mas vc faz de maneira ofensiva com o intuito de flamear, e vc sabe disso, pois toda vez que
alguém te faz uma pergunta direta sobre alguma opinião, vc foge da raia num wall of text composto por
delírios raivosos que só critica e num responde o que lhe foi perguntado.

Vc deveria agradecer que os moderadores são até muito bonzinhos com vc! Ja vi usuários tomarem Ban 0
por muito menos!
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Eu não sou contra alguém específico, nem faço generalizações. 

Eu sou SIM contra AS IDÉIAS que essas pessoas acham que são. Pois a mensagem que quis passar é que

é importante desmistificar essa imagem de que as mulheres e outros grupos são coitados. 

Porque não existe lei no mundo que me/nos obrigue a aceitar comportamentos os quais eu/nós
REPUDIO/AMOS e EXECRO/AMOS.

Não porque seja bíblico ou moralmente condenável, é que, NA MINHA OPINIÃO, o que essas pessoas são é
algo abjeto.

Eu gosto de me expressar livremente e não de ficar apelando pro tapetão. 

Contudo, se trata apenas da MINHA opinião e, de forma alguma, eu saio por aí agredindo quem quer que
seja e nem incentivo a violência contra seres humanos.

Vou ser condenado por ter opinião? Isso se chama FASCISMO! 

A maneira como me refiro as pessoas, é, de novo, um exercício de minha opinião. E muitas respostas tem
caráter jocoso e galhofeiro. 

Agora eu lamento profundamente que existam pessoas de baixa índole que pincem frases fora de contexto
visando simplesmente promover uma caça-às-bruxas contra quem tem opiniões diferentes da que se quer
IMPOR!

Pois da mesma forma que eu não fui aí mandar alguém calar a boca, NÃO ADMITO que queiram calar a
minha!

Você defende o que quiser, faça de si o que quiser, chupe, dê, viva ou morra que eu SIMPLESMENTE NÃO

ME IMPORTO! 

Nem vou lhe impedir de fazer o que quer. 

Apenas exerço O DIREITO A TER A MINHA OPINIÃO. 

Não promovo nada, não incentivo nada e, por mim, quero que TODA A HUMANIDADE VÁ SE FODER!
Sem distinção de raça, credo, cor, flor, fruta ou fantasia.

Promover denuncismo e perseguição contra quem é contrário ao que você prega, é agir da mesma
maneira que Hitler quando da perseguição e matança dos homossexuais.

Há uma diferença básica entre o homem e o animal.

É sua Consciência.

Não me refiro a valores morais, me refiro a saber sobre si mesmo e suas limitações, INCLUINDO AS DOS
OUTROS... Além de todas as condições.

Perceba que eu mantenho sempre os melhores pensamentos APESAR de criticar e apontar os erros, e
mesmo os crimes, da rapaziada.

Mas na sua visão limitada de macaquinho amestrado da mídia, só está vendo o meu berreiro e
descartando as coisas boas. 

O erro é de você(s) por me interpretar errado. 
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03-09-2011 6:54

Truman, o problema meu e de muitos outros usuários com vc, não é querermos te impedir de postar sua
opinião. Queremos que vc poste sua opinião, mas com o devido respeito, o mínimo para uma convivência
saudável durante uma discussão argumentativa.

Posso te citar aqui vários usuários do qual eu discordo totalmente das opiniões (por ex. @Bernerd nos
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 Citando Truman 

Eu não sou contra alguém específico, nem faço generalizações. 

Eu sou SIM contra AS IDÉIAS que essas pessoas acham que são. Pois a mensagem que quis passar é

que é importante desmistificar essa imagem de que as mulheres e outros grupos são coitados. 

Porque não existe lei no mundo que me/nos obrigue a aceitar comportamentos os quais eu/nós
REPUDIO/AMOS e EXECRO/AMOS.

Não porque seja bíblico ou moralmente condenável, é que, NA MINHA OPINIÃO, o que essas pessoas são
é algo abjeto.

Eu gosto de me expressar livremente e não de ficar apelando pro tapetão. 

Contudo, se trata apenas da MINHA opinião e, de forma alguma, eu saio por aí agredindo quem quer que
seja e nem incentivo a violência contra seres humanos.

Vou ser condenado por ter opinião? Isso se chama FASCISMO! 

A maneira como me refiro as pessoas, é, de novo, um exercício de minha opinião. E muitas respostas tem
caráter jocoso e galhofeiro. 

Agora eu lamento profundamente que existam pessoas de baixa índole que pincem frases fora de contexto
visando simplesmente promover uma caça-às-bruxas contra quem tem opiniões diferentes da que se quer
IMPOR!

Pois da mesma forma que eu não fui aí mandar alguém calar a boca, NÃO ADMITO que queiram calar a
minha!

Você defende o que quiser, faça de si o que quiser, chupe, dê, viva ou morra que eu SIMPLESMENTE

NÃO ME IMPORTO! 

Nem vou lhe impedir de fazer o que quer. 

Apenas exerço O DIREITO A TER A MINHA OPINIÃO. 

Não promovo nada, não incentivo nada e, por mim, quero que TODA A HUMANIDADE VÁ SE FODER!
Sem distinção de raça, credo, cor, flor, fruta ou fantasia.

Promover denuncismo e perseguição contra quem é contrário ao que você prega, é agir da mesma maneira
que Hitler quando da perseguição e matança dos homossexuais.

Há uma diferença básica entre o homem e o animal.

É sua Consciência.

Não me refiro a valores morais, me refiro a saber sobre si mesmo e suas limitações, INCLUINDO AS DOS
OUTROS... Além de todas as condições.

Perceba que eu mantenho sempre os melhores pensamentos APESAR de criticar e apontar os erros, e
mesmo os crimes, da rapaziada.

Mas na sua visão limitada de macaquinho amestrado da mídia, só está vendo o meu berreiro e descartando
as coisas boas. 

O erro é de você(s) por me interpretar errado. 
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tópicos gays e sobre bandido), mas nunca levei pro pessoal ou briguei a ponto de baixar o nível com ele.

Muitas das suas opiniões eu inclusive CONCORDO. O que num posso concordar é vc postando elas de
forma agressiva e que ofende seus interlocutores como vc fez no post acima, em q diz minha opinião é de
"macaquinho adestrado" só pq vc discorda dela.

Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

DVSV.

03-09-2011 8:44

Mano!

O humor, a troça e a zombaria são as mais sagradas formas de Arte. No Humor não existe bom ou mau
gosto, certo ou errado, lindo ou feio, velho ou novo. 

Só existe o que é ENGRAÇADO e o que é SEM GRAÇA! 

Ao mesmo tempo, o Humor não existe pra agradar ou desagradar. Ele existe pra fazer rir.

Especialmente contra a caretice vigente.

Se o Humor for A FAVOR de algo, ele deixa de ser Humor e se torna peça de propaganda. Por isso o
Humor e a zombaria precisam ser livres.

E sempre incomodar TODOS os caretas.

E o que eu acho é isso: estamos ficando mais e mais caretas. 

Primeiro, nos tiraram o direito de rir dos negros. Não que isso significasse qualquer tipo de preconceito,
mas era uma diversão. Coisa cultural mesmo, de nossa Cultura.

Agora, querem que deixemos de rir dos homossexuais. 

Eu não sei dizer se isso é avanço pois quando não podemos rir, quando não podemos brincar, quando
temos que andar por aí de camisa apertada e com cueca no meio do rego...

Uma parte de nossa natureza se vai. 

Uma parte de nossa alma se vai.

Não somos americanos. Não somos alemães, nem argentinos ou suecos.

DEVERÍAMOS SER BRASILEIROS! 

E qual a marca maior do brasileiro? Sempre foi o sorriso, a alegria, a pilhéria, o humor, a graça, A
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 Citando Arnaldo Rampado 

Muitas das suas opiniões eu inclusive CONCORDO. O que num posso concordar é vc postando elas de
forma agressiva e que ofende seus interlocutores como vc fez no post acima, em q diz minha opinião é de
"macaquinho adestrado" só pq vc discorda dela.
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GOZAÇÃO!

E eu tento manter essa tradição. 

E não só estamos muito, mas muito caretas, como certinhos e submissos. 

03-09-2011 10:54

Truman,leia as Regras do boteco e da hardmob que vc aceitou cara!!!! :
http://www.hardmob.com.br/threads/34...igat%C3%B3ria-

Spoiler: 
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 Citando FAQ - Boteco [ Leitura obrigatória !

* Apesar do nome, aqui não é um lugar para desordem, bagunça, xingamentos, brigas ou
confusões.

* Aqui deve ser um lugar agradável, alegre, divertido para trocarmos idéias e nos distrair. Pede-se
aos usuários um mínimo de comportamento aceitável para se conviver com outros
usuários. 

* Todos os tópicos e mensagens, sem nenhuma exceção, passam pela Moderação e pelo Staff,
que tem total poder para interferir nos mesmos, fechando, editando ou banindo usuários.

.....

9.5. DISCUSSÕES, BRIGAS OU XINGAMENTOS

* Alguns tipos de tópicos que serão fechados ou terão suas mensagens editadas pela Moderação:

* Discussões, brigas, xingamentos, palavrões, ofensas pessoais, racismo ou preconceito
contra algum usuário ou sobre qualquer assunto.

* Palavras diretas a outros usuários contendo cunho ofensivo e/ou pejorativo são proibidas.

Obs. em caso de posts contendo preconceito racial, além do tópico fechado, o autor das ofensas
será banido.

19. QUAIS SÃO AS NORMAS DE CONDUTA DA hardMOB ? ONDE FICA ISSO ?

* Na página inicial de registro, as normas de conduta são exibidas antes de qualquer usuário se
tornar membro da hardMOB:
..

Antes de se tornar membro, você deve ler e concordar com as normas de conduta a seguir:

...

A princípio pede-se que você usuário não divulgue qualquer tipo de conteúdo obsceno,
vulgar, agressivo, preconceituoso e ameaçador.
Qualquer outro evento que esteja em desacordo (ex: cheats, hacks, warez, etc...) ou violando as
leis vigentes no Brasil, bem como, fora das normas de conduta e bom senso também poderá
sofrer moderação.
..
Portanto tenha conhecimento de que os responsáveis pelo fórum poderão de acordo com seu
próprio julgamento bani-lo, por qualquer infração ou ato considerado incorreto que você venha a
cometer.
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Eu já fui suspenso por MUITO menos numa discussão com o rbuass lá na hardwhat,já vi nego tomando
ban0 no boteco por bem menos,pessoal toma warn a rodo no Boas Compras por desrespeitar as
regras,agora vem cá,pq com vc tem que ser diferente?Acha pq ngm vai ler seus wall of text pode fazer o
que quiser?

Mas a pergunta que não se cala,vc tem conta lá no Adrena e pq não posta nada disso lá hein??!
http://www.adrenaline.com.br/forum/busca.php?q=2357414

Vai lá,me posta um "TODA MULHER é PUTA e tem problemas mentais",fala que os usuários tem
"cabeça de merda seca",chama de "bocó,BITOLADO,diz que o pessoal é "pedaços de bosta", que
todo mundo é burro,viado e que todos merecem morrer e depois não se esquece de surgerir pra
administração desativar um recurso de interesse de TODA a comunidade só pq vc anda fazendo merda no
fórum 

Encerro minha participação aqui,seria interessante o King e moderação postarem o que acham a respeito
de tudo isso e principalmente,do seu caso aí 

Última edição por DVSV : 05-09-2011 às 11:45

03-09-2011 12:25

Vocês (principalmente você) estão deturpando tudo que eu digo.

Quando eu digo que mulheres são "hipergâmicas" ou que a "prostituição é o estado natural da mulher" é
diferente de falar que toda mulher é "puta". Quando eu digo que toda mulher tem uma fragilidade mental

não é o mesmo que dizer que toda mulher é "retardada". 
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Truman,leia as Regras do boteco e da hardmob que vc aceitou cara!!!! :
http://www.hardmob.com.br/threads/34...igat%C3%B3ria-

Spoiler: 

Eu já fui suspenso por MUITO menos numa discussão com o rbuass lá na hardwhat,já vi nego tomando
ban0 no boteco por bem menos,pessoal toma warn a rodo no Boas Compras por desrespeitar as
regras,agora vem cá,pq com vc tem que ser diferente?Acha pq ngm vai ler seus wall of text pode fazer o
que quiser?

Mas a pergunta que não se cala,tu tem conta lá no Adrena e pq diabos vc não posta nada disso lá hein??!
http://www.adrenaline.com.br/forum/busca.php?q=2357414
Tua acha que nosso fórum é depósito de lixo,terra sem lei?

Vai lá,me posta um "TODA MULHER é PUTA e tem problemas mentais",fala que os usuários tem
"cabeça de merda seca",chama de "bocó,BITOLADO,diz que o pessoal é "pedaços de bosta", que todo
mundo é burro,viado e que todos merecem morrer e depois não se esquece de surgerir pra
administração desativar um recurso de interesse de TODA a comunidade só pq vc anda fazendo merda no
fórum 

Encerro minha participação aqui,seria interessante a opinião do KingMOB(que é o dono do fórum,não
vc Truman!) postar o que ele acha a respeito de tudo isso e principalmente,do seu caso aí 
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Tem todo um embasamento por trás destes termos e, convenhamos, resumir toda minha "parede de

texto" (como vocês mesmos chamam) em uma ou duas palavrinhas é de uma ignorância ímpar. 

Além do mais, nem os moderadores, por mais que se equivoquem no que fazem, nem ouvidores ou
administradores são cegos em não perceber o tom jocoso, satírico, brincalhão, bem humorado e o mais
importante, CONTESTADOR, de todas as minhas colocações. 

Não adianta tirar minhas frases de contexto e interpretar do seu jeito, porque a coisa não funciona assim. 

A Vida tem muitas armadilhas. E a pior de todas é você se deixar levar pelas emoções e ignorar o que a
sua Razão te diz.

Até concordo que "filosofias" não são infalíveis. PELO CONTRARÍSSIMO, o que muitas delas pregam, em
sua essência, é uma coisa sensacional, porém "contaminada" de alguma forma, e, assim como religiões,
não passam de NEGÓCIOS! 

Tudo se resume a cursos, palestras, vendedores de livros e o caramba...

Quando a essência do pensamento independente é EXTREMAMENTE SIMPLES! 

Só que muitos não percebem isso, pois, primeiro, tem o Ego insuflado. Depois, inicia-se um processo de
desmonte desse Ego para que a pessoa seja adaptada ao lugar.

Mas aquele que tem uma personalidade contestatória e subversiva (como eu), começa a contestar o lugar,

as filosofias, enfim, tudo... 

E nas religiões, a forma como e onde é aplicado o DINHEIRO ARRECADADO!

Mas eu não nego uma coisa: é preciso que hajam perseguidores como o DVSV no mundo. É preciso ter
Igreja Universal, Espiritismo, Catolicismo, Ministério Público, tribunal de não sei das quantas, Ouvidoria,
enfim, tudo.

Tem que ter mesmo.

Porque se não tivesse, ainda estaríamos em guerras feudais das mais tenebrosas.

Mas o preço que pagamos é ficarmos de joelhos para todas essas mentiras, farsas, ilusões e delírios... 

Me parece que é melhor a pessoa de joelhos, estúpida e submissa, do que de pé e fazendo merda. 

Infelizmente é assim.

Quem puder, que passe pelo funil e volte a buscar a Verdade. 

Última edição por Truman : 03-09-2011 às 12:26

03-09-2011 14:39

Gostaria apenas de adicionar algo em favor do OP, tb eh questao de ouvidoria, logo, eh apenas o
desfecho:

#10
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Fui suspenso do topico de imagens pelo periodo de 30 dias, ao ser constatada a arbitrariedade da punicao,
fui liberado pelo ouvidor, que, nao soube especificar os motivos da suspensao.

Em suma, a ''suspensao do topico'' eh um recurso que pode auxiliar o trabalho da moderacao? Sim.

Eh tb um recurso que eh utilizado de forma abusiva/arbitraria? Sim.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

   

Última edição por DiE : 03-09-2011 às 14:41

04-09-2011 22:40

Caramba @Truman , tu já parou para pensar que o erro não esta nas decisões da moderação em te
suspender dos tópicos mas em você?

Pare!

Eu sei que tu tá se coçando para me enfiar um muro de texto na cara agora, esqueça, eu não posso
embarcar em nenhuma discussão retórica sobre temas subjetivos. Pare um pouco bitcho, revise suas
idéias, e, principalmente, a forma como as expressa. Não confunda grosseria, provocação e cinismo com
crítica, a reação que você terá desta é completamente diferente daquelas, enquanto aquelas te levarão,
eventualmente, ao afastamento das discussões, esta poderá ser algo bem interessante. Eu não sei qual
seu objetivo, mas sua forma de se expressar definirá sua permanência aqui.

#11
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Blogs:
Verdinhas:

hardMOB
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kingMOB  

Administrador

DVSV e Reczar.

 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.

05-09-2011 10:52

Truman, vou te responder numa boa e espero que vc tenha a consideração em, caso for me responder, o
faze-lo sem apelar para argumentos delirantes, citações desnecessárias, ou toneladas de emoticons.

Não é o fórum que tem que se adaptar à você, e sim o contrário. A hardMOB é um fórum PRIVADO que
tem regras com as quais vc concordou ao se registrar e vc DEVE obedece-las. À moderação cabe utilizar
das ferramentas disponíveis para punir mensagens impróprias, ofensivas, ou com conteúdo destoante às
discussões.

Você tem TODO O DIREITO de ter a sua opinião, por mais divergente que ela seja da maioria. Agora,
manifesta-la já é uma questão mais delicada. Na sua vida particular vc já deve ter notado isso, que dirá
então num fórum de internet, onde vc manifesta seu pensamento (polêmico, via de regra), causa

#12
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incômodo na maioria das vezes, recebe as punições de praxe, e insiste em se queixar que errada está a
moderação/administração.

Você já recebeu MUITAS advertências em relação aos seus posts, né. Perceba que essas advertências
existem para que o user reflita sobre a conduta que a originou e repense a forma de participar do fórum.
Mas com vc isso não acontece. Vc insiste em, expirado o prazo da advertência/suspenão, retomar sua
mesma postura intransigente e agressiva. 

Então, vc não nos deixa outra alternativa a não ser limitar a sua participação em determinadas discussões,
já que elas dificilmente transcorrerão de forma pacífica. Não se trata de perseguição coisa nenhuma. 

E antes de questionar a capacidade da moderação, procure acompanhar e, (pq não?), auxiliar o nosso
trabalho, participando mais efetivamente do fórum sem essa postura extremista que vc insiste em adotar. 

E leia (ou releia) o FAQ do Boteco. Temos a prerrogativa de moderar e deletar mensagens sim, para o
bom andamento dos tópicos e para conduzir o fórum de maneira harmoniosa para todos.

Tenho certeza que vc é um cara inteligente, e como tal, se refletir melhor sua postura aqui, poderá
continuar participando e contribuindo positivamente para o fórum.

DVSV, eduhunter e Rampado.

07-09-2011 15:36

eu vejo o lagosta floodando muito, mas muito mesmo... e querendo flamear bastante

pq até agora não aconteceu nada?

#13
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Por pReD@ToR
E como todo bom vira-lata, cachorrinho, americanizado, grafa o nome da cidade na Língua Inglesa.

toledo, arquero, Rampado e mais 1.

12-09-2011 18:52

as trollações do Lagosta, só faltam usar pampers de tão infantis (e por isso chegam a ser engraçadas de
tão toscas), ele não chega nem aos pés do potencial de irritação dos posts do @Truman , essa mania dele
postar textos gigantes, com emoticons como se fosse um diário de meninina pre-adolescente, recheado de
delírios filosóficos de nível pior do que o encontrado nos papeizinhos de biscoito da sorte chines. Na moral,
o cara é um mala profissional, fazia tempo que não topava com um desses nos fórums da vida.
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 Citando Avgvstvs 

eu vejo o lagosta floodando muito, mas muito mesmo... e querendo flamear bastante

pq até agora não aconteceu nada?
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Última edição por Tevatron : 12-09-2011 às 18:56

DVSV.

14-09-2011 17:07

Desde que me conheço por gente, foi-me ensinado a confiar em muitas coisas. Que eu devo confiar no
papai, na mamãe, na professora, no que eles diziam e especialmente no que estava escrito nos livros. 

Porque eu fazia parte da Sociedade, mas era muito novo. Daí eu precisava aprender a como ser um
"adulto" ou, digamos, um cidadão.

Mas... não estava dando certo. 

Minha pessoa não era inerentemente "dócil". 

Em algum lugar no labirinto de desejos e vontades que cercavam minha Consciência, havia um bichinho
nervoso, furioso, cheio de desdém e raiva, que a medida que eu ficava mais velho, mais ele crescia e mais

ele tomava conta da minha personalidade. 

Demorou, mas demorou muito para que eu pudesse sacar porque aquele bichinho tinha uma natureza tão
agressiva e tão virulenta, que muitas vezes, até sem eu perceber, me machucou muito, especialmente no

trato com os "poderes instituídos". 

Não era rebeldia, a rebeldia era um desdobramento do bichinho. 

Não era inconformismo apenas, sendo este igualmente uma das manifestações do bichinho.

Por muitos anos eu não sabia porque eu era o que era, porque eu discordava por discordar, teimava por
teimar, detestava por detestar. 

Me pareciam sentimentos gratuitos e sobretudo inadequados. 

Afinal, todos estavam bem. Sim, haviam pessoas insatisfeitas aqui e ali, alguns rebeldes, especialmente na

adolescência mas... é fase, né? 

Sempre passa, sempre diziam que passava.

E passou. Para a grande maioria das pessoas passou.

Algumas pessoas que conheci nem tiveram um pingo de atitude, apenas abaixaram a cabeça,
reconheceram o poder da "autoridade" e imploravam para não serem (ainda mais) espancadas, perdendo
os poucos dentes das suas "bocas banguelas".

Com o tempo correram de qualquer atitude ou posição mais séria, mais adulta, e se enfiaram em suas
tocas favoritas, mas armando-se com a coragem dos covardes.

Outras entravam no jogo, ansiosas por uma migalha, por um diplominha, por uma medalha de
reconhecimento. "Olha como sou comportado, professora", batendo continência à bandeira adventista.

Eu, não. 

#15
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Estive sempre a um passo de romper com tudo, de sair chutando os móveis, queimando as salas e
explodindo as coisas, mas optei por, de certa forma, "fugir" e ser indiferente à tudo à minha volta. 

Porque o mundo dos homens me é indigesto. 

Ele tem gosto de pano velho mofado, pilha que esquecemos dentro da lanterna e vazou, tem gosto de
sangue seco de ferida passada, é recheado de farsas, de mentiras, ilusões e muita, mas muita sacanagem.

No entanto...

Aqui permaneço. Aqui estou, olhando para esta enorme, desvalida e acabada igreja de pensamentos e
aspirações alheias, convivendo diariamente com o maná perpétuo da mentira, da ilusão e do conformismo.

Gosto de pensar que estou aqui. Mas que, ao mesmo tempo, não estou aqui, porque não compactuo com

meus pares zumbificados. 

Mas... até quando? 

Última edição por Truman : 14-09-2011 às 17:11

14-09-2011 17:41

Jura que vc postou isso depois do que falaram cara?

#16
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Colaborador
hardMOB

14-09-2011 17:55

Eu entendi. E acho que devo ser criticado mesmo. 

Não sou o senhor da verdade suprema. 

Por isso, se eu estiver errado, que me digam onde errei que eu trato de me corrigir. 

Agora, sinceramente, ficar de mimimi lá longe, entre as comadres, é algo que não cai bem. 

O que eu disse é que uma tendência natural do ser humano se fechar em clubinhos, turminhas,
patotinhas, mimimi.
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 Citando Pedrinhu 

Jura que vc postou isso depois do que falaram cara?
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E o brasileiro se fecha na sua turma e fica lá, com alguém bancando o professorinho, ou "mestre", e o

resto dizendo sim, dizendo amém... 

Sem crítica. 

Aí que tá o problema. 

Sem crítica, não se apontam os problemas. Não se apontando os problemas, eles não são sanados e
acabam ficando piores.

E inevitavelmente neguinho acha que está bombando geral, mas está fazendo merda.

Coisa de Terceiro Mundo mesmo. 

14-09-2011 18:01

Tópico que tem post do Truman eu quase afundo a tecla PageDown...Passo direto!!!
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14-09-2011 20:58 #19

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

hardMOB
Oct 1999
6.134
12
1088

kingMOB  

Administrador

 Citando Truman 

Desde que me conheço por gente, foi-me ensinado a confiar em muitas coisas. Que eu devo confiar no
papai, na mamãe, na professora, no que eles diziam e especialmente no que estava escrito nos livros. 

Porque eu fazia parte da Sociedade, mas era muito novo. Daí eu precisava aprender a como ser um
"adulto" ou, digamos, um cidadão.

Mas... não estava dando certo. 

Minha pessoa não era inerentemente "dócil". 

Em algum lugar no labirinto de desejos e vontades que cercavam minha Consciência, havia um bichinho
nervoso, furioso, cheio de desdém e raiva, que a medida que eu ficava mais velho, mais ele crescia e mais

ele tomava conta da minha personalidade. 

Demorou, mas demorou muito para que eu pudesse sacar porque aquele bichinho tinha uma natureza tão
agressiva e tão virulenta, que muitas vezes, até sem eu perceber, me machucou muito, especialmente no

trato com os "poderes instituídos". 

Não era rebeldia, a rebeldia era um desdobramento do bichinho. 

Não era inconformismo apenas, sendo este igualmente uma das manifestações do bichinho.
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« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Bitcho, extravase isso em um blog =), aqui fica meio perdido, eu vou fechar o tópico agora =)

Por muitos anos eu não sabia porque eu era o que era, porque eu discordava por discordar, teimava por
teimar, detestava por detestar. 

Me pareciam sentimentos gratuitos e sobretudo inadequados. 

Afinal, todos estavam bem. Sim, haviam pessoas insatisfeitas aqui e ali, alguns rebeldes, especialmente na

adolescência mas... é fase, né? 

Sempre passa, sempre diziam que passava.

E passou. Para a grande maioria das pessoas passou.

Algumas pessoas que conheci nem tiveram um pingo de atitude, apenas abaixaram a cabeça,
reconheceram o poder da "autoridade" e imploravam para não serem (ainda mais) espancadas, perdendo
os poucos dentes das suas "bocas banguelas".

Com o tempo correram de qualquer atitude ou posição mais séria, mais adulta, e se enfiaram em suas
tocas favoritas, mas armando-se com a coragem dos covardes.

Outras entravam no jogo, ansiosas por uma migalha, por um diplominha, por uma medalha de
reconhecimento. "Olha como sou comportado, professora", batendo continência à bandeira adventista.

Eu, não. 

Estive sempre a um passo de romper com tudo, de sair chutando os móveis, queimando as salas e
explodindo as coisas, mas optei por, de certa forma, "fugir" e ser indiferente à tudo à minha volta. 

Porque o mundo dos homens me é indigesto. 

Ele tem gosto de pano velho mofado, pilha que esquecemos dentro da lanterna e vazou, tem gosto de
sangue seco de ferida passada, é recheado de farsas, de mentiras, ilusões e muita, mas muita sacanagem.

No entanto...

Aqui permaneço. Aqui estou, olhando para esta enorme, desvalida e acabada igreja de pensamentos e
aspirações alheias, convivendo diariamente com o maná perpétuo da mentira, da ilusão e do conformismo.

Gosto de pensar que estou aqui. Mas que, ao mesmo tempo, não estou aqui, porque não compactuo com

meus pares zumbificados. 

Mas... até quando? 

 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.
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