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O Sílvio era muito sábio e verdadeiro. Segue um dos melhores textos dele: 

Spoiler: 

As mulheres NÃO são NADA românticas; Os homens são românticos.
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THE END.
May 2008
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510

Truman 

Membro

 Citando Jet-Li 
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.
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Existe um mito que existe há milênios e que apenas eu, Silvio Koerich o Búfalo libidinoso
Reprodutor poderia desmascarar. 

Na real, a maioria dos homens que sabem do mito do amor romântico (Matrix) sabem que as
mulheres NÃO SÃO NADA românticas e de fato INSENSÍVEIS aos homens nos relacionamentos. Eu
apenas vou escancarar a verdade.

As mulheres não tem nenhum romantismo na suas veias. Elas são seres absurdamente passivos
que ESPERAM serem veneradas e tratadas como deusas sem defeitos. Ao se verem como tal, elas
passam a ver os homens como o que? Ora como súditos, como inferiores, como aqueles que a
veneram e aqueles que fazem de tudo por elas e que tem que se esforçar por elas.

Os homens tem profunda admiração, tesão, curiosidade, obsessão pelas mulheres. Fazem de tudo
por elas e realmente sentem algo verdadeiro por elas.

A disparidade de comportamento de ambos acaba no romantismo masculino que é infinitamente
maior que o feminino. E para comprovar basta vermos o que os homens são capazes
romanticamente pelas mulheres:

- TODA a indústria de música, fonográfica tem como tema principal as mulheres. Desde Beatles,
desde cantores clássicos como Frank Sinatra, TODOS os ritmos musicais tem como carro chefe o
amor do homem pela mulher. Sofrimento, tristeza, homenagem, traições sofridas, amores
perdidos, amores conquistados, venerações, de cada 10 músicas que tocam na rádio umas 8,9 são
homens cantando para mulheres odes a elas.

Agora pegue e compare as cantoras femininas. Nem se compara as homenagens que fazem aos
homens e sim a maioria é de xingamentos por homens cafas que a traíram ou inflando o ego em
cima de betas. Nem compositoras femininas cantam coisas pra homenagear os homens. Onde está
o sexo romântico?

- 99% dos atos de heroísmo masculino envolveram namorados, maridos, filhos salvando suas
mulheres do perigo, muitas vezes dando sua vida. Não se enxe uma mão com atos ao contrário.

- Nos dias de namorados e de amor, a maioria dos gastos são feitos pelos homens para dar
presentes ás mulheres como já mostrei no meu blog.

- A maioria das homenagens, pedidos de casamento em público, cartas de amor são feitas de
homens para mulheres. O contrário quase nunca acontece. Elas pouco se importam em fazer
coisas pelos homens mas sim reclamar.
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Os homens são capazes de atos espetaculares de amor por suas mulheres. Já as mulheres
cagam e andam pros homens e esperam sempre passivamente estes. Este é o sexo
romântico e sensível que adoram relacionamentos igualitários e justos?

- As grandes poesias mundiais em toda a história envolveram odes de amor a mulher amada.
Poetisas que homenageiam homens simplesmente não existem ou escrevem um poema porco pra
cada 10 que fazem.

- Por amor, os homens pagam faculdade, cursos, buscam reerguer a mulher muitas vezes
sacrificando sua própria faculdade e estudo pelo da mulher. Nenhuma mulher deixa de estudar pra
pagar estudos masculinos ou o fazem tendo grana. O amor masculino protege, ergue, eleva, cuida
da mulher por bom coração. A mulher exige, exige, exige e pouco dá em troca. De fato a mulher
que pagar algo pra homem é considerada otária e o homem gigolô.

- Na maioria dos namoros a distância quem vai até a mulher? O homem. O homem sempre faz o
caminho pra ver a mulher, e de fato 99% dos primeiros encontros a distância, o homem é que vai
até a mulher, gastando seu tempo, energia, grana pela mulher amada. As mulheres esperam
passivamente o homem e pouco retribuem com visitas para a cidade do homem.

- Quando um esportista masculino faz gol, ponto, score, touchdown, vence uma competição, é
costumeiro beijar aliança, fazem símbolo de coração, dar beijo pra câmera, falar pro repórter do
amor que sente pela namorada e esposa. Esportistas femininas quando fazem ponto ou vencem
algo, simplesmente NUNCA mencionam o marido ou namorado. As homenagens e carinho feminino
por seus companheiros é simplesmente inexistente. No máximo mencionam os filhos.

- Quando um homem está no poder, em cargo político, sempre menciona as mulheres em tons de
admiração, falando que irá fazer política especiais, falando das “guerreiras trabalhadoras”. Quando
é mulheres no cargo de poder, menções aos homens e políticas especiais a estes simplesmente
nunca são mencionadas.

E não para por aí. Nos relacionamentos existe um mito que as mulhes sofrem HORRORES pelo
desdém masculino ás coisas do coração.

Isso é uma mentira deslavada. Nos relacionamentos o homem sempre sofre mais pelas oscilações
de humor da namorada/esposa, sofrem com falta de carinho (elas querem receber mas dar não).
De fato, um homem fica numa posição terrível pois se pedir carinho, mais atenção, mais
preocupação com ele, mais sexo, será totalmente rechaçado e tido como fracote reclamão. 

Falar dos sentimentos, tentar o famoso “diálogo” com ela é ainda mais perigoso porque ela irá te
acusar de grudento insuportável.
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Agora o contrário.. elas irão te exigir esforço total de ti e irão reclamar que ou é demais ou é de
menos. Não há meio termo. E elas tem o direito de exigir carinho, atenção, romantismo, diálogo, e
terão todo o direito de receber isto. Enquanto isso o homem que fizer o mesmo será tido pra
sensíveizinho de merda.

Os homens se preocupam demais com suas mulheres e sempre observam o humor, frieza e
distância delas em relação ao homem e ficam preocupados. Os homens são o verdadeiro sexo
sensível e romântico.

===================

Qual a utilidade de saber disso? Simples. Ao admitir que tu, homem, é O SEXO MAIS SENSÍVEL,
ROMÂNTICO E PREOCUPADO COM ELAS E O RELACIONAMENTO tu já entras na relação muito
mais preparado pra o que te espera. Não fique esperando muito carinho, romantismo,
sensibilidade, atenção de tua namorada que irá quebrar a cara totalmente. E saiba de tuas
fraquezas.

Sim tu és mais frágil emocionalmente que elas. Não que tu não sejas forte mas elas são MUITO
fortes emocionalmente, resistem e jogam joguinhos como ninguém e não sentem tua falta ou
sofrem por ti como tu por ela.

Saiba disso e estarás muito mais apto a ter um relacionamento mais desapegado com ela, sem
esquentar a cabeça. Sabendo como elas são tu vais poder curtir melhor a tua relação com ela. A
realidade é dura, cruel. Não é fácil saber que tu fostes a vida inteira ensinado errado e diferente
mas agora TU SABES A REAL.

Agora imaginem o que se passa na cabeça de um sujeito que morre berrando dentro do hospício, numa
cela acolchoada?

O que rola na cabeça do mendigo ali, debaixo do viaduto, que morre de frio nesse tempo horrível?

Ou de quem nunca refletiu sobre nenhuma dessas verdades tão óbvias (mas eternamente negadas) da

vida? 

Arrependimento?

Felicidade?

Não sei. 

Só sei que cada um colhe o que planta, meus amigos. 

A Morte é inevitável para todos, mas deveríamos fazer de nossa vida um monumento ao bem viver.

Pensar coisas boas, fazer coisas boas, autênticas, verdadeiras, NOSSAS! 

Buscar, digamos, nosso Self.

É lógico que nem o mendigo e nem o Engenheiro Emerson são felizes.

É óbvio que 99% da população é infeliz.

E morrerá, portanto, na infelicidade ou atrelada a um monte de mentiras e ilusões. 

Agora, por outro lado, sabemos o que temos de fazer pra sair do atoleiro.
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Deixem os caras lá se foderem e vamos cuidar da gente. 

Última edição por Truman : 22-03-2012 às 19:45

JhonSmith e Rotpar.
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Mas que porra é essa?
Jul 2003
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Jet-Li 
Membro

 Citando Truman 

http://i.imgur.com/hAS8j.jpg

O Sílvio era muito sábio e verdadeiro. Segue um dos melhores textos dele: 

Spoiler: 

Agora imaginem o que se passa na cabeça de um sujeito que morre berrando dentro do hospício, numa
cela acolchoada?

O que rola na cabeça do mendigo ali, debaixo do viaduto, que morre de frio nesse tempo horrível?

Ou de quem nunca refletiu sobre nenhuma dessas verdades tão óbvias (mas eternamente negadas) da

vida? 

Arrependimento?

Felicidade?

Não sei. 

Só sei que cada um colhe o que planta, meus amigos. 

A Morte é inevitável para todos, mas deveríamos fazer de nossa vida um monumento ao bem viver.

Pensar coisas boas, fazer coisas boas, autênticas, verdadeiras, NOSSAS! 

Buscar, digamos, nosso Self.

É lógico que nem o mendigo e nem o Engenheiro Emerson são felizes.

É óbvio que 99% da população é infeliz.

E morrerá, portanto, na infelicidade ou atrelada a um monte de mentiras e ilusões. 

Agora, por outro lado, sabemos o que temos de fazer pra sair do atoleiro.

Deixem os caras lá se foderem e vamos cuidar da gente. 
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Truman. Até concordo com alguns posts seus, mas esse não posso. O cara incitava o ódio, o assassinato
em massa de pessoas. Esse texto ai era só para dar desculpas e depois matar pessoas. Tudo bem,
concordo que tem mulher fdp, mas e as outras? Merecem esse ódio dele? Já pensou se alguém com
problema mental frequentasse o blog dele, o que poderia fazer?

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

DVSV.

 

22-03-2012 20:03

Porra, que doideira. Então é por isso que o Silvio original sumiu.

Não cara, o "Silvio" que incitava essa merda toda não era o original, é o que acabou de ser preso quefazia
essas merdas todas. O Silvio original só escrevia à respeito da filhadaputagem das rampeiras que infestam
a sociedade atual, nunca se adentrou em assuntos como racismo, homofobia, preconceito racial, genocídio
e afins, ele sempre ficava cuidadosamente fora porque sabia que feministas tentavam derrubar ele o
tempo inteiro e ele não podia dar besteira pra elas terem prerrogativa legal para fazê-lo.
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[Too Long]
Sep 2010
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LeftHandOfGod 

Membro

 Citando Truman 

Porque o preso é doente mental? 

Taí a explicação...

 Citando Jet-Li 
Truman. Até concordo com alguns posts seus, mas esse não posso. O cara incitava o ódio, o assassinato
em massa de pessoas. Esse texto ai era só para dar desculpas e depois matar pessoas. Tudo bem,
concordo que tem mulher fdp, mas e as outras? Merecem esse ódio dele? Já pensou se alguém com
problema mental frequentasse o blog dele, o que poderia fazer?

Última edição por LeftHandOfGod : 22-03-2012 às 20:08

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

Asy, dark_elf, Truman e mais 1.
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THE END.
May 2008
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Truman 

Membro

 Citando Jet-Li 
Truman. Até concordo com alguns posts seus, mas esse não posso. O cara incitava o ódio, o assassinato
em massa de pessoas. Esse texto ai era só para dar desculpas e depois matar pessoas. Tudo bem,
concordo que tem mulher fdp, mas e as outras? Merecem esse ódio dele? Já pensou se alguém com
problema mental frequentasse o blog dele, o que poderia fazer?
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Esse sujeito que foi preso não era o Silvio Koerich, apenas se passava por ele com intuito de difamá-lo. 

Eu já postei aqui no tópico o backup completo do blog do VERDADEIRO SILVIO, taí se você não viu:
http://uploadmirrors.com/download/1Q...-_Completo.pdf

O blog ORIGINAL foi fechado por causa do site do falso Sílvio e da perseguição do Engenheiro Emerson
(que teve mais gente ajudando ele). Até concordo que o verdadeiro Silvio fosse racista, eu mesmo notei
isso em algumas mensagens dele no Orkut, mas o blog ORIGINAL não tinha nada desse site falso e nunca
deu motivo algum pra ser tirado do ar, o foco era apenas em desmascarar todas as mentiras do sexo
feminino. 

O Silvio até publicava textos traduzidos do blog do Roissy: 
http://heartiste.wordpress.com/

Última edição por Truman : 22-03-2012 às 20:10
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Caraca, esse Emerson é MUITO otário.
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Buli 
Membro

 Citando Soro 

deem uma olha nisso aqui:

http://boanimal.blogspot.com.br/2011...h-emerson.html

 

22-03-2012 20:12

ai ai... justiça brasileira como sempre patética... se metendo na internet... imagino um bando de
dinossauro barrigudo sem o que fazer nas repartições publicas querendo mostrar serviço
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Membro

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Sep 2010
6.648
3295

ai ai... justiça brasileira como sempre patética... se metendo na internet... imagino um bando de dinossauro
barrigudo sem o que fazer nas repartições publicas querendo mostrar serviço

<D3adlode> I was a mistake you jackass
<Quasar> We all got birth certificates, d3 got an apology letter from durex

Baskiat, Marf, SexMachine e mais 1.

 

22-03-2012 20:27

Fica de olho nesse teu cu Truman

Spoiler: 

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro

Última edição por SysTray : 22-03-2012 às 20:28

DVSV.
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fico imaginando aqui

se os cara tivessem atras de 7 proxies, ou um simples tor , a PF iria conseguir chegar ate eles?

alem dos cara serem doentes , sao burros , os cara postava aquele monte de merda em pagina de
facebook, perfil real.

tomara que comam o cu deles com areia e sal.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2011
183
57

manjo das compraria 

Membro
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Soro 

Membro

 Citando Abcwyz 

ai ai... justiça brasileira como sempre patética... se metendo na internet... imagino um bando de dinossauro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.787
1560

barrigudo sem o que fazer nas repartições publicas querendo mostrar serviço

"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 21:35

 

Associaram o sujeito até ao maluco de Realengo... já elvis pra ele. 

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro
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Eu sei pessoal que havia dois "Silvio Koerich" mas eu estou falando do que foi preso.

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
10.004
82

Jet-Li 
Membro

 Citando Truman 

Esse sujeito que foi preso não era o Silvio Koerich, apenas se passava por ele com intuito de difamá-lo. 

Eu já postei aqui no tópico o backup completo do blog do VERDADEIRO SILVIO, taí se você não viu:
http://uploadmirrors.com/download/1Q...-_Completo.pdf

O blog ORIGINAL foi fechado por causa do site do falso Sílvio e da perseguição do Engenheiro Emerson
(que teve mais gente ajudando ele). Até concordo que o verdadeiro Silvio fosse racista, eu mesmo notei
isso em algumas mensagens dele no Orkut, mas o blog ORIGINAL não tinha nada desse site falso e nunca
deu motivo algum pra ser tirado do ar, o foco era apenas em desmascarar todas as mentiras do sexo
feminino. 

O Silvio até publicava textos traduzidos do blog do Roissy: 
http://heartiste.wordpress.com/

 Citando LeftHandOfGod 

Porra, que doideira. Então é por isso que o Silvio original sumiu.

Não cara, o "Silvio" que incitava essa merda toda não era o original, é o que acabou de ser preso quefazia
essas merdas todas. O Silvio original só escrevia à respeito da filhadaputagem das rampeiras que infestam
a sociedade atual, nunca se adentrou em assuntos como racismo, homofobia, preconceito racial, genocídio
e afins, ele sempre ficava cuidadosamente fora porque sabia que feministas tentavam derrubar ele o tempo
inteiro e ele não podia dar besteira pra elas terem prerrogativa legal para fazê-lo.

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/
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A mulher do cara mijava nele e mandava ele lamber os pés dela... wtf?!

Agora eu entendo porque o cara era frustrado e o ódio nos textos dele. Frustração total.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
381

capitalismo 

Membro

 Citando Buli 
Caraca, esse Emerson é MUITO otário.

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "
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Só se for publicamente, porque legalmente só pegam até 6 anos, isso é, se condenados ao máximo e
progressão com 1 ano.

#64

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.295
290

zaaks 

Membro

 Citando Truman 

Associaram o sujeito até ao maluco de Realengo... já elvis pra ele.

 

22-03-2012 22:11

Me fale mais sobre dosimetria de pena, progressão de regime, artigos que vão ser enquadrados do CP, do
ECA e demais leis... etc ?

No caso não poderiamos falar em crime continuado? (majoração da pena) Ou Concurso Material (
somando-se as penas) ?

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2002
314
23

JhonSmith 

Membro

 Citando scarf@ce 

Só se for publicamente, porque legalmente só pegam até 6 anos, isso é, se condenados ao máximo e
progressão com 1 ano.

Free your mind ...

 

22-03-2012 22:20

o site do primeiro post abre, e logo de cara tem uma foto de uma mina degolada na banheira, uma pemba
de fora e gozo na perna da mina morta... segunda pagina, zoofilia

WTF IS THIS SHIT???? na boa, bem que fizeram de prender um retardado mental desses, muito 4CHAN
da nisso ai

#66

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

gooby pls
Jul 2006
5.309
759

Allan 

Membro

I believe I can see the future
'Cause I repeat the same routine
I think I used to have a purpose
And then again that might have been a dream...

DVSV.
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Foi o que ouvi no jornal, oras. Pena máxima de 6 anos pelos crimes somados + progressão com 1/6, por
não ser crime hediondo.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Suspenso
Dec 2008
6.295
290

zaaks 

Membro

 Citando JhonSmith 

Me fale mais sobre dosimetria de pena, progressão de regime, artigos que vão ser enquadrados do CP, do
ECA e demais leis... etc ?

No caso não poderiamos falar em crime continuado? (majoração da pena) Ou Concurso Material (
somando-se as penas) ?

 

22-03-2012 22:32

É, fora outras coisas que o maluco relatou. O cara era cachorrinho total das vadia que ele pegava.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2012
363
53

Buli 
Membro

 Citando capitalismo 

A mulher do cara mijava nele e mandava ele lamber os pés dela... wtf?!

Agora eu entendo porque o cara era frustrado e o ódio nos textos dele. Frustração total.

 

22-03-2012 22:42

vou chamar o datto fortão batedor pra espancar e dar um pau nesses nazistinhas fdps! 

#69

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.291
1547

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Allan 

o site do primeiro post abre, e logo de cara tem uma foto de uma mina degolada na banheira, uma pemba
de fora e gozo na perna da mina morta... segunda pagina, zoofilia

WTF IS THIS SHIT???? na boa, bem que fizeram de prender um retardado mental desses, muito 4CHAN
da nisso ai
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Em meio à tanto lixo, tem uma imagem lá na página 5 que é hilária. "Namorada - O que eu esperava / O
que eu encontrei"). 

 

22-03-2012 22:50

Cara, eu até dei uma engasgada de rir de saber que o cara morava com a avó.
AHEAUSHUAHEAHEAUHSAHU Muito otário e obviamente leite com pera. Eu já tinha entrado no site antes e
tinha sacado que não era propriamente sério, tava na cara que era só algum tipo de trollagem doentia.
Mas é claro, nem por isso menos merecido de ir pra cadeia.

Mas fiquei curioso quanto a que um cara lá em cima falou... se os caras tivessem feito tudo por milhões de
proxies, mas ainda deixado com fácil acesso tipo esse site aí? Tipo, até quando vai o anonimato na
internet quando se trata de crimes? A PF tem gente que consegue passar por isso tudo?

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2010
240
56

soriginal 
Membro

 

22-03-2012 22:52

minha nossa esse site do silvio koerich tem ibagens piores que do 4chan pqp vsf.

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OVER 9000 NG/DL
Feb 2004
19.291
1547

XOTISNEGUER 

Membro

nhoi tudo bem? 

Baskiat e DVSV.
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aff q merda, tem foto de nego comendo um cachorrinho la

n curti n

q bosta

e olha q eu nem so tao apegado a animais assim, aff

tem duma japa "morta" com gozo la, mas axei meio fake, sei la

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.254
4215

Baskiat 

Membro
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"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld

 

22-03-2012 22:55

eh, e ja "li" alguma coisas do silvio koerich real... ele era zuera, fazia textos de brincadeira, trolando mas
vc percebia q era trolagem

n essa coisa doentia agora, pqp

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

LALALA!
Nov 1999
18.254
4215

Baskiat 

Membro

"It's better to keep your mouth shut and appear stupid, than to open it and remove all doubt."
Mark Twain
"Toda unanimidade é burra." - Nelson Rodrigues
"A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude" - François duc de la Rochefoucauld
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A Polícia sempre tem como rastrear, o problema é quando precisam solicitar algo que está no exterior (e o
site do falso SK é hospedado lá fora), e que pelas leis de lá não seja considerado crime (como aqui) ou
ainda que não seja obrigado (o servidor) a informar/fornecer nada.

Além dos custos envolvidos. E quando você vai ver o cara já mudou a empresa que fornece o serviço...

Enquanto que aqui no Brasil um site desses = cana (e nem direito à fiança tem), nos EUA não é assim
MESMO. 

É inconstitucional uma lei americana que proiba mesmo esses discursos de ódio aí, com exceção de, por
exemplo, incitação à distúrbios (tipo aqueles que rolaram na Inglaterra), ou essa invasão na Universidade
que ele comentou. Difamação e obscenidade também não podem.

Se eu postar que "a raça X merece morrer" no Brasil serei preso, nos EUA não rolaria isso, lá eles
respeitam muito a liberdade de expressão.

E mesmo em casos onde até seja encorajada violência, ela teria que ser "iminente" pra ser considerada
criminosa.
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Truman 

Membro

 Citando soriginal 
Mas fiquei curioso quanto a que um cara lá em cima falou... se os caras tivessem feito tudo por milhões de
proxies, mas ainda deixado com fácil acesso tipo esse site aí? Tipo, até quando vai o anonimato na internet
quando se trata de crimes? A PF tem gente que consegue passar por isso tudo?
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http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166917
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166917
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166917
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166917
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/members/Baskiat.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/baskiat.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166928
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166928
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166928
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9166928
http://www.hardmob.com.br/members/Truman.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html

	www.hardmob.com.br
	Cu não perdoado Mob - Dois são presos por incitar crimes de ódio e intolerância pela inter


	lhLXBlbGEtaW50ZXItMy5odG1sAA==: 
	form3: 
	vb_login_username: Usuário
	vb_login_password_hint: Senha
	input9: 
	cookieuser: 1


	lhLXBlbGEtaW50ZXItMy5odG1sAA==: 
	form1: 
	q: 
	sa: 


	lhLXBlbGEtaW50ZXItMy5odG1sAA==: 
	input2: 
	input2_(1): 
	input2_(1)_(2): 



