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Solange Spigliatti
São Paulo, 22 - Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira, 22, acusadas usarem a internet para
espalhar mensagens de apologia de crimes graves e da violência, principalmente contra mulheres, negros,
homossexuais, nordestinos e judeus, além da incitação do abuso sexual de menores, segundo a Polícia
Federal.

A Operação Intolerância prendeu Emerson Eduardo Rodrigues e Marcelo Valle Silveira Mello, moradores de
Curitiba e Brasília, respectivamente. Eles foram presos preventivamente por supostamente serem os
responsáveis pelo site http://silviokoerich.org/.

A página foi amplamente denunciada por internautas brasileiros ao Ministério Público. E, com quase 70 mil
denúncias registradas na ONG SaferNet, bateu recorde de participação pública no controle da internet
nacional.

Agentes da PF também vão aos mandados de busca e apreensão para examinar as casas e locais de
trabalho dos suspeitos em busca de provas.

Entre os conteúdos publicados pelos criminosos, havia referências positivas ao atirador Wellington, que em
2011 atacou a tiros uma escola em Realengo, no Rio, matando diversas crianças, bem como à suposta
incapacidade da Polícia Federal em os localizar e deter.
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Membro

"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

 

22-03-2012 11:56

Tava lendo o site do cara aqui pra ficar mais inteirado sobre o ocorrido, e logo no primeiro artigo se lê
"Que a justiça brasileira coma minhas fezes". 

Ora, bem atrevidinho o moleque, hein. 
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381

capitalismo 

Membro

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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que porra de site é esse? nunca ouvi falar

e, no mais, se foderam. quiseram pagar de nerds espertinhos e a equipe da pf é foda, risos.
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 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.
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Foi o mesmo retardado nesse mesmo blog que tava falando em abrir fogo contra as bibas na UnB aqui em
Brasília, chamou as minas de lá de vadias pq elas só queriam saber dos descolados hipsters e dos
playboys. Deu mó confusão..
Devia ser um gordo tetudo frustrado e pega ninguém haheha
Agora vai ter a raba sodomizada na cadeia, acho é pouco.
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547

Freak4Speed 

Membro

Última edição por Freak4Speed : 22-03-2012 às 12:11

Seu corpo é seu maior patrimonio,CUIDE DELE!
"E sei que não será surpresa se o futuro lhe trouxer o passado de volta num semblante de mulher"
Por favor vote e ajude o abrigo de animais AUGUSTO ABRIGO a ganhar 1 tonelada de ração 
http://maxtotalalimentos.com.br/cale...ugusto-abrigo/

 

22-03-2012 12:18

Homofobia, pedofilia, racismo, apologia ao crime, ódio às mulheres. Agora vão viver na cadeia seus
maiores pesadelos, ou talvez seus desejos recônditos.

Palmas pra PF.
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"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)

DVSV.
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Acho que a PF deve tirado o site do ar.
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<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex
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Prenderam o engenheiro mijão? 

Yesssssssssssssssssss 

Eu mesmo ajudei a tirar o site do falso Silvio Koerich umas 3 vezes, mas o maluco sempre voltava. 

P.S. Alá o backup do blog do SK verdadeiro: 
http://uploadmirrors.com/download/1Q...-_Completo.pdf
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Truman 

Membro

Última edição por Truman : 22-03-2012 às 12:26

Feijoeiro.
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Qual a razão dessa birra contra o Silvio Koerich original? Pq esse site atual aí não é dele mais, o cara saiu
da net no início do ano passado e se livrou dos domínios.
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<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex
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Ele jurou os estudantes de ciências sociais da UnB também haha

Só com as bibas ia faltar bala, imagina com o resto haha

Doente tá preso, perfeito.
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Unsa 

Membro

 Citando Freak4Speed 

Foi o mesmo retardado nesse mesmo blog que tava falando em abrir fogo contra as bibas na UnB aqui em
Brasília

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 
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deem uma olha nisso aqui:

http://boanimal.blogspot.com.br/2011...h-emerson.html
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"Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando comprovar que
o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno
e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão
protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada, e a honestidade se converte em auto-sacrifício;
então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada". (Ayn Rand)
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Ué, mas como assim ele jurou? Digo, tipo, QUEM É esse maluquinho aí na noite? Borra bosta do caralho,
e mais, como geral tá ligado desse site mais polêmico que mamilos e eu nem tinha conhecimento de
nada?  E como isso se alastrou por aí? De onde veio essa porra de site?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
851

CloneD*** 

Membro

 Citando Unsa 

Ele jurou os estudantes de ciências sociais da UnB também haha

Só com as bibas ia faltar bala, imagina com o resto haha

Doente tá preso, perfeito.

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.
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Porque o preso é doente mental? 

Taí a explicação...

#13
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Membro

 Citando LeftHandOfGod 

Qual a razão dessa birra contra o Silvio Koerich original? Pq esse site atual aí não é dele mais, o cara saiu
da net no início do ano passado e se livrou dos domínios.

O nome "Sílvio Koerich" foi apropriado indevidamente pelo investigado Emerson Eduardo Rodrigues, que
havia sido expulso de um fórum de debates feminista, representando assim uma represália àquela pessoa,
que inicialmente rejeitou, num ambiente virtual, as declarações preconceituosas, homofóbicas e intolerantes
do ora investigado preso

Na época este negócio foi sério. Todo mundo estava achando que o engenheiro mijão (Emerson) era amigo
do Silvio e começaram a denunciar às nossas comunidades. 

No começo o Engenheiro Emmerson que ostentava fotos por vários lugares do mundo, parecia ser
uma pessoa sensata, metido a meter algumas reais, mas do nada o cara surtou e começou a contar
histórias malucas, abria tópicos extremamente racistas e foi expulso por claro sinal de loucura. Ele
aliou-se aos Sanctus e começaram a fazer várias merdas, criaram comunidades difamatórias e
perseguiram até o Sílvio desistir de postar nos blogs e sumir de vez.

Parabéns para nós...Aquele cara era maluco, começou a floodar o blog do Silvio com milhões de posts,
falando que ele era o Fuhrer dele e tudo mais, daí começou a surtar na MGDHB, expulsaram ele (com
razão) e ele começou a se passar por Silvio fudendo com o cara...

A verdade demora, mas não tarda...parabéns para a PF...volta Silvio K...

Alguém sabe quem é o outro cara ou nick que ele usava?

Fonte: http://forum.homensrealistas.info/vi...hp?f=14&t=2661
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Última edição por Truman : 22-03-2012 às 12:33

dark_elf e KeithMoon.
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demorou pro cuck boy cair em cana, doente mental do caralho.

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
4.757
41

Victordhuend :D 

Membro
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De boa que eu achei que era a Inter de Milão antes de entrar aqui...

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sexo: Masculino
Oct 2011
540
451

MarcosHenrique 

Membro

 Citando Marf 
Cu não perdoado Mob - Dois são presos por incitar crimes de ódio e intolerância pela inter

cristianoRS, tomsa2 e Cheiro do Ralo.
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Pra mim é só um site troller hauhauhauhuah é muita coisa sem nexo...

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

honor 

Membro

One shoot, one kill!
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Já tiraram o site do ar. E bem que tiraram mesmo, porque pelo que pude ler o cara tinha um ódio
extremo de tudo. 

Ele se dizia ermitão, e que morava na Malásia... hahahahah!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
381

capitalismo 

Membro

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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Sao doentes. Nao deve exisitr preconceito. Contra ninguem.

Mas se fosse um blog contra o machismo, pessoas heterosexuais, brancos , e cariocas, nao daria nada..

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
661
106

SpiderRJ  

Membro

ABOBO.
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concordo, PAZ NOS FORUNS

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
851

CloneD*** 

Membro

 Citando spiderrj 
sao doentes. Nao deve exisitr preconceito. Contra ninguem.

Mas se fosse um blog contra o machismo, pessoas heterosexuais, brancos , e cariocas, nao daria nada..

Don Corleone, Baar e hirano.

 Citando KodiaK 

Faço parte do grupo de alunos que caiu dentro do tanque de esgoto primário da estação de tratamento de
esgoto da CEDAE na Pavuna.
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O dia em que o Psytoré foi longe demais

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 1999
2.020
17

Mosquito 

Membro

Pior que a ignorância é a auto-ilusão do conhecimento.

Sublime.
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Porra, o cara é doente completo O.O

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2008
14.354
1192

André 

Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história
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pensei que doença mental era uma coisa inventada pra manipular as pessoas de "opiniões diferentes"

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.176
2278

Magus Mustang 

Membro

 Citando Truman 

Porque o preso é doente mental? 

Taí a explicação...

PAZ NOS FORUNS

DVSV.
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O loco bixo, olha oque ele fez !!!!!

Extremamente ridículo por assim dizer, uma coisa é você ter ideias diferentes, outra é sair jurando e
atacando td mundo q não está dentro da sua linha de pensamento, putz esse cara nem da pra dizer que é
WP, nem Skin, nem sei la oq, não tem definição ele é totalmente fora de qualquer padrão que conheço

#23

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

deutschVILLE/SC
Jun 2011
725
180

kdera 

Membro

Deutschland über alles !!!!!

EU SOU DO SUL !!!!!!

O SUL É MEU PAÍS !!!!!

 

22-03-2012 13:42

Mas ele não tinha opiniões ou defendia coisa alguma. Apenas ódio, que, é claro, não o fez bem. 

Se escondeu nas sombras eletrônicas e mostrou ser apenas mais um covarde. 

E que moral tem um covarde a não ser se limpar do próprio mijo? 

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Magus Mustang 

pensei que doença mental era uma coisa inventada pra manipular as pessoas de "opiniões diferentes"

 

22-03-2012 14:01

Oláaaaaaa, tudo bem?

Apologia ao nazismo, à pedofilia e ao preconceito racial. Conheça o submundo da internet onde
Marcelo Mello e o Engenheiro Emerson não eram apenas integrantes, mas inspiradores. A história
por trás da rede antissocial que destruía vidas na Internet e começa a ser desmantelada pela
Polícia Federal. E veja como Olavo de Carvalho e o PSDB estiveram envolvidos neste esquema de
ódio, intriga e preconceito.

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

svee 

Membro
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