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

Printable View

DVSV
Um tópico comentando isso aqui na hardmob(e criticando o cara ainda!) chega ser irônico,pois direto vejo conteúdo de ódio,preconceito e muito
misoginismo ganhando mtas verdinhas aqui:no:
Enfim,só a galera de fora mesmo sabe como isso e qualquer tipo de extremismo idiota estraga e muito qualquer fórum...

JhonSmith
Citação:

Eu perguntei de boa, não querendo dar uma de fodão nem nada, até porque preciso rever essa matéria . 

É que meio curiosidade como fica essa questão de crimes na internet , em sites hospedados no exterior .

Soul Heaven
Pqp, o site voltou. Não tinha visto à tarde quando postei na 2ª página. Olhei um pouco e é o que eu disse e o Soro enfatizou: conteúdo de deep na surface
web.

Sganza
Nunca tinha ouvido falar desse infeliz, o cara tem graves problemas mentais, provavelmente nunca vai conseguir se socializar.

Contudo, não acho que um sujeito assim deva ser preso. Obviamente que ele cometeu um ilícito penal e sob o ponto de vista da legalidade ele vai responder
por isso. Mas não concordo com esse tipo de medida. Ele só emitiu uma opinião. A própria sociedade consegue repudiar o que ele diz e o cara acaba caindo
no ridículo sozinho. Não vejo motivo prisão em casos assim.

Eduardoml
Citação:

Eu já acho que deveria ser preso sim, esse dois são uma ameaça a sociedade, duas bombas relógios prestes a explodir como o cara lá de Realengo.

Truman
http://i.imgur.com/pW8uy.png

E ainda comentam que o cara tinha R$ 500 mil em conta... se isso é verdade ou não, qualquer um nota que ele tinha um padrão de vida bem melhor que a
de muitos aqui. :ban:

É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha... :close:

P.S. No Jornal da BAND:
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Citando scarf@ce 
Foi o que ouvi no jornal, oras. Pena máxima de 6 anos pelos crimes somados + progressão com 1/6, por não ser crime hediondo.

Citando Sganza 
Nunca tinha ouvido falar desse infeliz, o cara tem graves problemas mentais, provavelmente nunca vai conseguir se socializar.

Contudo, não acho que um sujeito assim deva ser preso. Obviamente que ele cometeu um ilícito penal e sob o ponto de vista da legalidade ele
vai responder por isso. Mas não concordo com esse tipo de medida. Ele só emitiu uma opinião. A própria sociedade consegue repudiar o que ele
diz e o cara acaba caindo no ridículo sozinho. Não vejo motivo prisão em casos assim.
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http://www.youtube.com/watch?v=I_0FkJP1DJ0

Tevatron
Citação:

blog de ódio contra as maiorias ? Seria a coisa mais idiota do mundo. O cara não seria levado a sério.

Citação:

Com certeza, ainda mais por que 90% dos tetudos aqui acham que mulher só se interessa pelo homem por dinheiro. 

Mas precisamos ter um bode expiatório pra nossa incompetência né ?

toledo
Citação:

Esse post e muito polemico ....

http://www.pombobebo.com.br/wp-conte...-pombobebo.jpg

zaaks
Citação:

Ná, se o cara quer matar mesmo, faz igual o maluco do rio, dá sinais muito mais sutis, como fanatismo religioso ou mental. Não fica anunciando aos 4 cantos
do mundo, ainda mais com essa paranoia anti-terrorista mundial.

toledo
Citação:

Com certeza , isso e grana pra KCT . Provavelmente era doacao de gente igualmente doente simpatizantes da causa ,se e que existe alguma pois parece uma
mistura de odio / doenca mental , o que e assustador . So nao digo que quero ver esse gordo morto por que pra onde ele vai , vai sofrer muito . Vai usar
sainha de jornal e anel de barbante e os mesticos e negros que ele odeia vao jantar o toba ariano e gordo dele ...se Deus existisse eu diria que ele e ironico
:coolface:

Truman

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..

Citando DVSV 
Um tópico comentando isso aqui na hardmob(e criticando o cara ainda!) chega ser irônico,pois direto vejo conteúdo de ódio,preconceito e muito
misoginismo ganhando mtas verdinhas aqui:no:
Enfim,só a galera de fora mesmo sabe como isso e qualquer tipo de extremismo idiota estraga e muito qualquer fórum...

Citando Tevatron 
Com certeza, ainda mais por que 90% dos tetudos aqui acham que mulher só se interessa pelo homem por dinheiro.

Citando Truman 
E ainda comentam que o cara tinha R$ 500 mil em conta... se isso é verdade ou não, qualquer um nota que ele tinha um padrão de vida bem
melhor que a de muitos aqui

Citando Truman 
E ainda comentam que o cara tinha R$ 500 mil em conta... se isso é verdade ou não, qualquer um nota que ele tinha um padrão de vida bem
melhor que a de muitos aqui.

http://www.youtube.com/watch?v=I_0FkJP1DJ0
http://www.pombobebo.com.br/wp-content/uploads/2011/04/nerd_tetudo-pombobebo.jpg
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9165081.html#post9165081
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9165081.html#post9165081
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9166983.html#post9166983
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9166983.html#post9166983
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167607.html#post9167607
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167607.html#post9167607
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167333.html#post9167333
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167333.html#post9167333
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167333.html#post9167333
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/472615-cu-nao-perdoado-mob-sao-presos-incitar-crimes-de-odio-intolerancia-pela-inter-post9167333.html#post9167333


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-print-4.html[03/02/2013 21:39:40]

A matéria do Jornal Hoje:
http://g1.globo.com/jornal-hoje/vide...nosos/1870806/

Citação:

Homicídios? :rly:

E o cara é casado hein? Mas onde a gente remexer em merda, onde houver um bandidinho ou um psicótico, é certeza de que vamos nos deparar com a má
influência das mulheres. :ban:

Não deu outra, um era alienado pelo meio em que convivia (escola) e o outro tinha tudo, mas nunca conseguiu se desvencilhar destes valores femininos.

O ódio do cara foi tamanho, foi tão grande, que ele nem quis saber de nada, apenas em destruir tudo mesmo, porque na cabeça DELE, existem trocentas
justificativas.

Da mesma forma que na NOSSA cabeça existem trocentas justificativas.

Mas aí que tá: a diferença é que o bandido pouco se importa com vocês ou consigo mesmo. Ou vai ou racha, é tudo ou nada. Ele não tem NADA a perder
porque, queiram ou não, TODA a Sociedade o levou àquilo... 

Da mesma maneira que TODA a Sociedade favorece o enriquecimento de tantos párias, sacaram? :coolface:

Não tem como relativizar as coisas, TODOS NÓS SOMOS CULPADOS POR NOSSA PRÓPRIA DESGRAÇA! :spoiler:

Mas a classe dominante precisa dar um nome pro culpado, e ela aponta quem?

O bandido. O Emerson. :close:

Que não é santo, lógico, mas se olharmos mais a fundo, se deixarmos de lado o discurso que a mídia botou na nossa cabeça, vamos perceber que TUDO está
interligado, que TUDO é parte do mesmo monstro.

O maior de todos os monstros, o grande inimigo de todo e qualquer brasileiro, é o Estado. :)

Olhem só o quanto ele já roubou da gente só neste ano:

http://www.impostometro.com.br/

Só que o Estado COMPRA espaço na mídia pra ninguém ir pra cima dele, assim ele continua roubando impunemente.

Não se deve isentar o bandido da culpa.

E sim se colocar no lugar dele e tentar entender o fator de motivação do cara, o que o fez chegar onde chegou e fazer o que faz.

É nesse momento que vamos perceber que ele não é lá muito diferente de todos nós. ;)

Dono de site racista pode ter participação em homicídios

SÃO PAULO - O técnico em informática Emerson Eduardo Rodrigues, de 32 anos, preso nesta quinta-feira em Curitiba por alimentar um site
racista e homofóbico que fazia apologia de crimes graves pode ter envolvimento com homicídios cometidos na capital paranaense. 

A Polícia Federal já recebeu informações da participação de Rodrigues nesses assassinatos, que teriam motivação racista e estavam sem autoria
conhecida. Rodrigues, que é casado, também é suspeito de diversas agressões contra a esposa.

Ele e Marcello Valle Silveira Mello, 29, foram detidos ontem e apontados como responsáveis pelo site onde há ameças contra estudantes de
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Brasília (UnB) e contra o deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ).

Para a PF, Rodrigues é o principal responsável pelo conteúdo do site. Ele seria agressivo e violento e responsável pela 'ideologia' do site.

Mello, que é de Brasília, mas foi preso em um hotel em Curitiba, estaria na cidade para receber 'instruções'. Com ele, foi apreendido um mapa de
uma chácara que aconteceria uma festa dos estudantes da UnB. A polícia suspeita de que os dois teriam uma conta com dinheiro depositado para
financiar a ação.

Mello inclusive foi alvo de investigação pelo Conselho Disciplinar Permanente da UnB. O processo ainda está em andamento e tramita de forma
sigilosa, segundo a instituição.

De acordo com a UnB, Mello foi aluno de letras, mas interrompeu o curso no final do primeiro semestre. Por não ter frequentado mais a
universidade nos dois semestres seguintes, foi desligado em 2006, por abandono.

A polícia investiga ainda a ligação dos dois com Wellington Oliveira, o atirador que matou 12 crianças na escola municipal Tasso da Silveira, em
Realengo, no Rio, no ano passado. Após o massacre do Rio, o site trouxe uma mensagem afirmando que o "búfalo estava rindo" do caso.
Segundo policiais, Wellington teria procurado a dupla para se aconselhar sobre “a causa”.

http://oglobo.globo.com/pais/dono-de...cidios-4393713
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Mosquito
Citação:

Exato. O Psytoré, vulgo Marcelo, anunciava todo santo dia no /b/ sobre o que ia fazer e achava que nada poderia detê-lo. Nenhuma das denúncias são
novidade para quem acompanhava suas peripécias leite-com-pêra. Não passava de um attwhore. E a grana dele vem de heranca da família. Ele fazia questão
de mostrar o extrato da conta bancária em todo post que difamava negros, pobres, nordestinos, etc.

toledo
Queimando o filme da empresa que trabalhava ainda :coolface: 

http://4.bp.blogspot.com/-2Hi17BMCRX...2Bemerson1.JPG

Citação:

uhuhsuhsuhhauahuhauhauahha ......
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...v590hc1P7Cs8b5

EDIT : Vou adiciona-lo no Linkedin ... 

http://2.bp.blogspot.com/-RPbYRoyzm3...2Bemerson1.png

Soro
Citação:

Citando scarf@ce 
Ná, se o cara quer matar mesmo, faz igual o maluco do rio, dá sinais muito mais sutis, como fanatismo religioso ou mental. Não fica anunciando
aos 4 cantos do mundo, ainda mais com essa paranoia anti-terrorista mundial.

Citando Truman 
E o cara é casado hein? Mas onde a gente remexer em merda, onde houver um bandidinho ou um psicótico, é certeza de que vamos nos deparar
com a má influência das mulheres

Citando Truman 
A matéria do Jornal Hoje:
http://g1.globo.com/jornal-hoje/vide...nosos/1870806/

Homicídios? :rly:

E o cara é casado hein? Mas onde a gente remexer em merda, onde houver um bandidinho ou um psicótico, é certeza de que vamos nos deparar
com a má influência das mulheres. :ban:

Não deu outra, um era alienado pelo meio em que convivia (escola) e o outro tinha tudo, mas nunca conseguiu se desvencilhar destes valores
femininos.

O ódio do cara foi tamanho, foi tão grande, que ele nem quis saber de nada, apenas em destruir tudo mesmo, porque na cabeça DELE, existem
trocentas justificativas.

Da mesma forma que na NOSSA cabeça existem trocentas justificativas.

Mas aí que tá: a diferença é que o bandido pouco se importa com vocês ou consigo mesmo. Ou vai ou racha, é tudo ou nada. Ele não tem NADA
a perder porque, queiram ou não, TODA a Sociedade o levou àquilo... 

Da mesma maneira que TODA a Sociedade favorece o enriquecimento de tantos párias, sacaram? :coolface:

Não tem como relativizar as coisas, TODOS NÓS SOMOS CULPADOS POR NOSSA PRÓPRIA DESGRAÇA! :spoiler:

Mas a classe dominante precisa dar um nome pro culpado, e ela aponta quem?

O bandido. O Emerson. :close:

Que não é santo, lógico, mas se olharmos mais a fundo, se deixarmos de lado o discurso que a mídia botou na nossa cabeça, vamos perceber
que TUDO está interligado, que TUDO é parte do mesmo monstro.

O maior de todos os monstros, o grande inimigo de todo e qualquer brasileiro, é o Estado. :)
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http://4.bp.blogspot.com/-l2KXhwKZMp.../bolsonaro.jpg

flv
Essa galera toda provavelmente leu os livros do Nessahan, multiplicou por 20 e saiu pregando por aí. Eu tive minha fase mas eu percebi que algumas coisas
não me serviam porque: 1) não acredito e nunca acreditei em amor romântico 2) não sou cristão e boa parte dessa galera parece subscrever uma moral muito
embasada no cristianismo.

Eu me interessei pelos livros do Nessahan porque ele coloca de um jeito bem claro aquele padrão de comportamento feminino dado a mentira e dissimulação.
Algo que é meio óbvio, até minha mãe quando eu era menor me aconselhou sobre os perigos de se confiar muito em mulheres. Mas ele de fato resume e
expõe bem.

Isso tem várias explicações. Tem o fato da da mulher ser mais fraca fisicamente e sua sobrevivência em um passado distante depender de suas habilidades
sociais e da manipulação do desejo masculino. E tem a questão cultural, já que durante um bom tempo a mulher era propriedade do pai. No Império Romano
existia o tal do poder do pai, poder de vida e de morte. Os filhos eram propriedade, bens do pai. Uma filha que não andasse muito bem na linha se
desvalorizava e casamento era moeda de troca no jogo da política. Então as mulheres tiveram que desenvolver outros meios de viver nesse ambiente sem se
manchar publicamente. E essa questão da honra da filha perdurou durante um bom tempo.

Acho que isso tudo se combina para termos o comportamento feminino, sempre oblíquo, esquivo, escorregadio. Mas, olha, eu acredito que se você conseguir
vencer toda essa carga cultural pode chegar a ter um relacionamento íntimo com uma mulher bastante proveitoso. Você pode de fato ter uma amiga, com
quem você fode e o sexo não é meramente o resultado de um jogo de cabo de guerra e ao mesmo tempo ter uma pessoa confidente, uma companheira. O
problema todo é que o mundo está aí e irá exigir outro comportamento dela.

Kvin
Citação:

Isso é redundância:coolface:

capitalismo
O cara queimou o filme do Silvio, do Doutrinador e tantos outros que participavam do site/blog do Silvio (na época que este ainda tomava conta). Eu lembro
desse louco sempre comentando em todo artigo que o Silvio publicava, contando suas histórias de que foi maltratado por várias mulheres e tal (Até entendo
agora o apelido dele "Mijão", a mulher do cara mijava nele na banheira e ele achava o máximo... hahahahah... agora vai levar mijada de preso na cadeia,
maluco psicopata de merda).

sugar
O ser humano é capaz de fazer coisas inimagináveis :rly:

A mídia por sua vez procura explorar o caso. Movida pela ganância de faturar mais uma vez :cool:

A verdade está aí, a SOCIEDADE tema sua parcela de culpa. A mídia e o estado são manipuladores de opinião, hoje está cada vez mais difícil de pensar fora
da caixa. :close: 

O estado não cumpriu o seu papel de fiscal. Durante um longo tempo permitiu que este blog permanecesse no ar. :spoiler:

Movidos por um pensamento egoísta e idiota, achavam que estariam acima da LEI :rly:

Agora receberão a punição pelo que fizeram :ban:

SLOTER

Olhem só o quanto ele já roubou da gente só neste ano:

http://www.impostometro.com.br/

Só que o Estado COMPRA espaço na mídia pra ninguém ir pra cima dele, assim ele continua roubando impunemente.

Não se deve isentar o bandido da culpa.

E sim se colocar no lugar dele e tentar entender o fator de motivação do cara, o que o fez chegar onde chegou e fazer o que faz.

É nesse momento que vamos perceber que ele não é lá muito diferente de todos nós. ;)

Citando Marf 
Dois são presos por incitar crimes de ódio e intolerância pelo inter 
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,
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Exibir 40 respostas desse tópico por página

Citação:

E quem te disse que não é? :rolleyes:

Preissler
Ele e o Truman com certeza foram abusados sexualmente pela mãe quando eram crianças.

itsmeMario
54. VISTA CHINESA E FLORESTA DA TIJUCA
55. Foi lá que ela obrigou a primeira vez a tomar urina dela.
56. Depois quando ela acordava de manha, ela me chamava para o banheiro e mandava eu deitar na hidro e urinava, isto nao era frequente...mas para mim
era o nectar dela...

capitalismo
Citação:

E é? :rolleyes:

Ele dizia que era um néctar pra ele... bem normal e sóbrio o carinha, hein.

SLOTER
Citação:

Poxa champz...rolleyes, roll-eyes.

capitalismo
Citação:

Oh shit... foi mal, eu vi o rolleyes, mas mesmo assim pensei seriamente... que droga. :(

SLOTER
Citação:

É que, eu muito filhadaputamente fiz com que o rolleyes ficasse dúbio kkkk.

Fuso horário base GMT -3, 21:39 h

vBulletin 
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