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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

You Win or You Die
Dec 2011
1.533
1462

Arnej 
Membro

"No mundo há riqueza suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Mas não para aumentar a ganância de cada
um. "
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Clique aqui para ver a imagem completa.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

Membro

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

DVSV e tomsa2.
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#28

Registro:
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Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.176
2278

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS
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tava qrendo ver a foto do cidadão pra ver se não era um Whitepardo, infelizmente não era LOL !!!!!

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

deutschVILLE/SC
Jun 2011
725
180

kdera 

Membro

Deutschland über alles !!!!!

EU SOU DO SUL !!!!!!

O SUL É MEU PAÍS !!!!!
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Se fudeu nerdrager filho duma pu#$!!!

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
2.717
138

MeRcY! 
Membro

Force always attracts men of low morality - A. Einstein
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Ele promove pedofilia, misoginia e racismo na internet e é um verdadeiro aficcicionado por
desenhos eróticos japoneses. Marcelo Valle, o Psytoré, de Brasília!

(...)

- Vem cá, Marcelo... explica melhor essa coisa de "fapar pra CP". O que é essa expressão? Nunca
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tinha ouvido isso antes, "fapar".

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

 

22-03-2012 14:53

Teve um texto lá que ele falava que era um arauto do apocalipse... pqp... cara maluco da porra!

Sem falar que ele era admirador daquele louco lá da Noruega.

#32

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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Tá vendo o que dá aprontar na surface web? Vai virar mulherzinha no xilindró.

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Through the Looking Glass
Aug 2011
1.996
325

Soul Heaven 

Membro

O assassinato é uma paixão como o jogo, as drogas, as mulheres.
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Falando serio, penso que esse Psy e seu amiguinho são apenas nerds falhos que passaram muito tempo
no 4chan e queriam trolar o mundo. Algumas vezes entrei no blog pra rir um pouco e pensar no que a
continua exposição ao /b/ pode fazer com a cabeça de uma pessoa.

Mas enfim, se fode ai nazista de quarto, na cadeia não tem leite com pera 

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

svee 

Membro

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165418
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165418
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165418
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165418
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/capitalismo.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165482
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165482
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165482
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165482
http://www.hardmob.com.br/members/soul+heaven.html
http://www.hardmob.com.br/members/soul+heaven.html
http://www.hardmob.com.br/members/Soul%20Heaven.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/soul+heaven.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165495
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165495
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html


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

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-2.html[03/02/2013 21:36:19]

Última edição por svee : 22-03-2012 às 15:24

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

 

22-03-2012 15:25

Acho que são caras simplesmente com tendências ou distúrbios psicológicos, que podem ter sido ou não
criados pelas frustrações da vida, visivelmente grande parte delas causadas pelas mulheres.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
851

CloneD*** 

Membro

 Citando svee 

Falando serio, penso que esse Psy e seu amiguinho são apenas nerds falhos que passaram muito tempo
no 4chan e queriam trolar o mundo. Algumas vezes entrei no blog pra rir um pouco e pensar no que a
continua exposição ao /b/ pode fazer com a cabeça de uma pessoa.

Mas enfim, se foderam 

 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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Nossa, lendo isso até me lembrou de um certo usuário da Hardmob.   

QUEM SERÁ?   

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando CloneD*** 

Acho que são caras simplesmente com tendências ou distúrbios psicológicos, que podem ter sido ou não
criados pelas frustrações da vida, visivelmente grande parte delas causadas pelas mulheres.

Última edição por The Voice : 22-03-2012 às 15:37

DVSV, esf, Nobrum e mais 1.
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O cara só sabia ficar disparando acusações e disparates contra vários grupos sociais?

O que eu acho absurdo nem é um sujeito desses fazer isso, mas gente que dá audiência pra ele. Sujeito
desses tem que ser ignorado, deve ser um Att Whore doentio qualquer
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Membro
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Porra, brasileiro precisa aprender a identificar att whores e ignorar, esse caso só mostra o ridículo do
pessoal que lia esse tipo de coisa.

tsc...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.653
1855

 Citando Truman 

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

Fortes fortuna adiuvat

DVSV.
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Gordo tetudo dos infernos! Vai virar noivinha na cadeia, MACHÃO!

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dark Origin
Feb 2011
4.051
2286

burk 

Membro

 

22-03-2012 16:00

DETALHE:

"Marcello foi procurado para dar entrevista. Ele estava em casa, mas não apareceu na porta. A equipe de
reportagem foi recebida pela avó dele, com quem mora na 204 Sul."

UAEHUAEHEAUHEAUHAEUEHUAEHEAUHAEUEAHEA

Mais um virgem que mora com a vó e toma leite com pera. Essa gang do ovomaltino que se acha fodalhão
na internet...
Plis, nigger.

#39
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Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

Marf, toledo, DVSV e mais 6.
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Caralho, que BOSTÃO!!!!

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2009
2.715
851

CloneD*** 

Membro

 Citando The Voice 

DETALHE:

"Marcello foi procurado para dar entrevista. Ele estava em casa, mas não apareceu na porta. A equipe de
reportagem foi recebida pela avó dele, com quem mora na 204 Sul."

UAEHUAEHEAUHEAUHAEUEHUAEHEAUHAEUEAHEA

Mais um virgem que mora com a vó e toma leite com pera. Essa gang do ovomaltino que se acha fodalhão
na internet...
Plis, nigger.

 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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A cara do maluco... 

 

22-03-2012 16:35

PQP
Agora eu posso falar:

Eu já sabia HEHAHAHAEH 

Eu via o discurso daquele tedudo, falando das "feminazis" e glorificando 2D, CP e ficava imaginando na
minha mente exatamente isso, ele tentando ser hardcore na interwebz tomando a canjinha de calinha feita
pela vó 

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2003
13.254
534

svee 

Membro

 Citando The Voice 

DETALHE:

"Marcello foi procurado para dar entrevista. Ele estava em casa, mas não apareceu na porta. A equipe de
reportagem foi recebida pela avó dele, com quem mora na 204 Sul."

UAEHUAEHEAUHEAUHAEUEHUAEHEAUHAEUEAHEA

Mais um virgem que mora com a vó e toma leite com pera. Essa gang do ovomaltino que se acha fodalhão
na internet...
Plis, nigger.

Discutir na internet é igual às olimpíadas da APAE, mesmo vencendo você continua sendo um retardado.

 

22-03-2012 16:41 #43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2001
14.338
1274

GRBomber 

Membro

 Citando svee 

Falando serio, penso que esse Psy e seu amiguinho são apenas nerds falhos que passaram muito tempo
no 4chan e queriam trolar o mundo. Algumas vezes entrei no blog pra rir um pouco e pensar no que a
continua exposição ao /b/ pode fazer com a cabeça de uma pessoa.

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165808
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165808
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165808
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165808
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/svee.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165813
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165813
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165813
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9165813
http://www.hardmob.com.br/members/GRBomber.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/grbomber.html


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

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-2.html[03/02/2013 21:36:19]

desde que esse blog alcançou certa fama algum tempo atras a minha opiniao foi essa.
o cara odeia tanta coisa que, pra mim, so pode ser um troll

"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
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

 

22-03-2012 18:27

Eu lembro desses cara no Orkut com um monte de fakes. Eles tinham ódio principalmente de mulheres. Vc
percebia que eram mtos frustrados.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.544
1447

Demented 

Membro

Intel Core I7 2600k 3.4ghz Sandy Bridge == Mb Asus P8Z68 Deluxe == Radeon Hd 6970 2gb == 16 GB ddd3 Corsair
Vengeance == 2x HD Samsung 2 TB == Fonte Corsair 1200W

 

22-03-2012 18:52

Caray, quem é esse tal Silvio q vcs falam?

To mais por fora q gordo na moda.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.341
693

Olokobicho 

Membro

 

22-03-2012 19:02

Segundo a polícia, eles planejavam um atentado aos alunos da UNB, estilo aquele de Realengo. Ví também
no vídeo do jornal da globo que eles mantiveram contato com aquele Welligton antes de ele praticar os
atos, que o atirador meio que se consultou com eles sobre praticar ou não, sendo que eles o incentivaram,
"ou faz ou trai o movimento". 

Ou seja, esses kras passaram e muito da linha de serem loosers, é foda quando derrotados se encontram,
pode sair muito merda !! 

Spoiler: 

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
314
23

JhonSmith 

Membro
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Presos pela Polícia Federal planejavam atentado contra alunos da UnB
Policiais encontraram na casa de um dos suspeitos de incitar crimes pela internet o mapa
de um local frequentado pelos estudantes em eventos sociais

A Polícia Federal (PF) acredita que Emerson Eduardo Rodrigues e Marcelo Valle Silveira Mello,
presos na “Operação Intolerância” por suspeita de incitar a violência contra mulheres, negros,
homossexuais, nordestinos e judeus, e o abuso sexual de menores, estavam planejando um
atentado contra um grupo de estudantes da Universidade de Brasília (UnB).

Policiais encontraram na casa de um deles um mapa que seria de uma casa frequentada pelos
universitários em eventos sociais. Além disso, os dois teriam dito ao delegado Flúvio Cardinelli que
tinham a intenção de cometer o crime.

Operação: Polícia Federal prende dois suspeitos de incitar crimes na internet

Leia também: 'Intolerância não tem classe social', diz líder de Grupo Gay

A PF também suspeita que Rodrigues e Mello tivessem contato com Wellington Menezes de
Oliveira, que ficou conhecido como atirador de Realengo em 2011, quando entrou atirando em
uma escola do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, postagens no site dos dois mostram frases
parecidas com as usadas pelo atirador.

Além disso, eles contaram à polícia que foram procurados por Oliveira para orientá-lo como
proceder na ação criminosa. De acordo com Cardinelli, eles disseram ainda pertencer a uma seita
que prega o extermínio de quem “não é fiel à causa”.

Denúncias

Segundo a PF, o Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos da corporação, o Ministério Público
Federal e a Ong SaferNet receberam aproximadamente 70 mil pedidos de providências a respeito
do conteúdo criminoso da página, um número recorde de participação popular no controle do
conteúdo da internet brasileira.

A polícia investiga se há o envolvimento de outras pessoas. Rodrigues e Mello devem responder
por crimes de incitação/indução à discriminação ou preconceito de raça, por meio de recursos de
comunicação social (Lei 7716/89); incitação à prática de crime (art. 286 do Código Penal) e
publicação de fotografia com cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente (Lei 8069/90-
ECA).

De acordo com a decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos criminosos há "elementos
concretos colhidos na investigação demonstram que a manutenção dos investigados em liberdade
é atentatória à ordem pública. A conduta atribuída aos investigados é grave, na medida em que
estimula o ódio à minorias e à violência a grupos minoritários, através de meios de comunicação
facilmente acessíveis a toda a comunidade. Ressalto que o conteúdo das ideias difundidas no site é
extremamente violento. Não se trata de manifestação de desapreço ou de desprezo a
determinadas categorias de pessoas (o que já não seria aceitável), mas de pregar a tortura e o
extermínio de tais grupos, de forma cruel, o que se afigura absolutamente inaceitável”.

Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/brasi...704530851.html

Última edição por JhonSmith : 22-03-2012 às 19:05

http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/presos-pela-policia-federal-planejavam-atentado-contra-alunos-da/n1597704530851.html
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Free your mind ...

 

22-03-2012 19:11

Eu consegui entrar no site deles e ler um tanto antes de sair do ar. Devo ter em cache ainda. De
retardado não tinham nada. Extremamente articulados, com ideias muito bem estruturadas sobre todos os
temas que costumavam abordar: pedofilia, ódio racial, às mulheres, aos homossexuais, etc.

Chamavam as mulheres de depósito de esperma, e diziam que mulher tinha que ter menos de 14 anos e
ser virgem pra ser boa.

Clamavam pela morte de alguns homos de destaque, como o deputado BBB.

Recheavam o site com gore de negros degolados, decapitados, mulheres esquartejadas.

Enfim, era um site típico da deep, só que na surface.

Dançaram bonito, e agora vão ser depósito de esperma negro e mestiço na cadeia.

Quem sabe não saem de lá achando o mundo perfeito.

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.787
1560

Soro 

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)

tomsa2.

 

22-03-2012 19:12

Era o blog do Silvio koerich: O perdedor mais foda do mundo. Uma merda, não perdeu nada em conhecer.
Só falava bosta. Era pura diarréia bucal.

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
10.004
82

Jet-Li 
Membro

 Citando CloneD*** 

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.

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

DVSV.
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22-03-2012 19:29

Booaa.

Que comam esses babacas infinitos dias na cadeia.

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

bela sign hyogay
Jul 2010
4.156
1119

KeithMoon 

Membro

 Citando rdgr 
Provavelmente pq o meu pai dava umas pinceladas na minha cara enquanto eu estava na barriga da minha
mãe.

 

22-03-2012 19:33

Truman, você não está em posição de tirar onda com ninguém. 
Grato.

Ass, A Direção

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

HERBALIFE LIFESTYLE
Oct 2005
3.890
1851

The Voice 

Membro

 Citando Truman 

 

 

A cara do maluco... 

DVSV.
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