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 MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

03/12/2010 - 12h38

MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

O MPF (Ministério Público Federal) entrou com ação civil pública da Justiça para obrigar a TV Bandeirantes
a exibir durante o programa Brasil Urgente uma retratação pelas declarações ofensivas do apresentador
José Luiz Datena contra os ateus.
Durante a exibição de uma reportagem, no dia 27 de julho, Datena e o repórter Márcio Campos
relacionaram o crime com pessoas que não acreditam em Deus. “...porque o sujeito que é ateu, na minha
modesta opinião, não tem limites, é por isso que a gente vê esses crimes aí”.

Eu sou fã do datena, mas ele se excede com algumas bobagens. Se quer falar de religião compra um
horario pra apresentar junto com o RR Soares, ou entra em alguma rádio crente.

Sei q o pessoal é fã do datena e do cobandante habílton, o melhor news do ar do Brasil e do bundo!
Mal por ter aberto um novo tópico falando do datena, sei q ele jah foi malhado por esse mesmo assunto,
mas apenas estou sendo repetitivo como o próprio datena.
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Qq vc acham disso?
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03-12-2010 17:28

Eu não gosto do datena, apesar de as vezes assistir o jornal dele, acho que ele fala muita besteira...alem
de parecer gago (fica repetindo a mesma coisa milhares de vezes).

Ele quer ser o Dono da verdade, talvez isto de se retratar faça com que ele abaixe um pouco a bola.
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Odeio esse cara. Falou monte de merda sobre ateu e incentivou discriminacao, tem q se desculpar mesmo
ou ir pra cadeia.
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Esses "apresentadores" populares são todos cria do Jacinto Figueira Junior, o Homem do Sapato Branco.

Tirando o Gil Gomes, que é sério e, portanto, meio louco, Ratinho, Datena, o falecido Alborguetti, e aquele
gordinho bobão lá da Record, não passam de um bando de demagogos a serviço de uma poderosa
máquina de estupidificação das massas.

O Datena é um que apóia o Lula.

E apoia o senador que caça os "pedófio".

Trabalhava pro Edir Macedo, que enriqueceu às custas da exploração da ignorância alheia.

Diga-me com quem andas que te direis quem és!

O Ratinho se fez do mesmo jeito, até que juntou muita grana, enriqueceu mas se conteve.

Mas ainda é um demagogo e manipulador da opinião pública popular, essa mesma massa de ignorantes
que ruminam as bobagens e mentiras do Brasil.

Tudo lixo. 
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MPF não tem que mexer com isso, tem que botar bandido na cadeia. Se alguém se sentiu ofendido, que
entra com ação de danos contra o Datena.
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vão achar o que fazer gastando dinheiro publico por frescura
eu sou ateu e o cara fala o que quiser de todo mundo e todo mundo fala o que quer dele
sem mimimi
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Nao suporto o Datena... esse deve ser um cara totalmente escroto pra se trabalhar. Deve dar maior fora
nos empregados e tal. Ja num teve um episodio que isso aconteceu?
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Sim, já tentaram me difamar neste fórum. Leia na íntegra neste link. | Ban Cobra? Veja neste link.
Quer saber como ganhei uma ATI Radeon X850XT Platinum Edition? Clique aqui.
Primórdio da minha tradução do GTA3, veja aqui.
\"If you talk to God, you\'re religious. If God talks to you, you\'re psychotic.\" Dr. Gregory House, House M.D.

03-12-2010 17:52

uma coisa sou eu e vc falando algo, considerando que não somos formadores da opinião pública, como um
apresentador de TV. Outra bem diferente é um cara que tem um espaço em um meio de comunicação e
aproveita-se deste para discriminar quem pensa e/ou tem crenças diferentes dele.
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 Citando Marcio DJ 

vão achar o que fazer gastando dinheiro publico por frescura
eu sou ateu e o cara fala o que quiser de todo mundo e todo mundo fala o que quer dele
sem mimimi

 Citando Kardia 

Que achou sobre a qualidade da cueca da tommy? Poderia dissertar sobre o tamanho? Seu e da cueca.
Obrigado

03-12-2010 17:59

Nao e bem assim meu jovem ......sair ofendendo os outros em rede nacional nunca foi legal . E nao e
frescura , isso e intolerancia religiosa e incentivo ao preconceito .
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vão achar o que fazer gastando dinheiro publico por frescura
eu sou ateu e o cara fala o que quiser de todo mundo e todo mundo fala o que quer dele
sem mimimi

 Citando DUX 

Nego tem muita frescurinha aqui, falando de constituição ? Pelo amor estamos no Brasil, como já disse em
outro tópico, fui pro DP por racismo e sai de lá rindo ainda, e nego vem me falar de lei ?
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Eh... continua pensando assim, ateh o dia que chega um crente bitolado que assite o programa desse
imbecil e te mata.

“TV aberta é concessão pública e não pode ser usada para disseminar preconceito”, diz o MPF.
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 Citando Marcio DJ 

vão achar o que fazer gastando dinheiro publico por frescura
eu sou ateu e o cara fala o que quiser de todo mundo e todo mundo fala o que quer dele
sem mimimi

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

03-12-2010 18:09

Exatamente.. 

Fizeram muito bem, vamos ver se ele fica mais pianinho agora depois de falar tanta merda ao vivo.
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 Citando BilinkI 
Eh... continua pensando assim, ateh o dia que chega um crente bitolado que assite o programa desse
imbecil e te mata.

“TV aberta é concessão pública e não pode ser usada para disseminar preconceito”, diz o MPF.

03-12-2010 18:23

Isso dai é tudo pose pra dar ibope, pessoalmente ele é um cara gente fina(aparenta ser), sem falar que
ele caga dinheiro, se ele quiser ele pode mandar os ateus se explodirem em rede nacional que não vai
rolar nada. Ops, ele já fez isso. 

A não ser que vcs se contentem com uma simples retratação, mas ae já é outra história..
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Nao suporto o Datena... esse deve ser um cara totalmente escroto pra se trabalhar. Deve dar maior fora
nos empregados e tal. Ja num teve um episodio que isso aconteceu?
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E deu em algo..
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 Citando DiE 

se ele quiser ele pode mandar os ateus se explodirem em rede nacional que não vai rolar nada. Ops, ele já
fez isso.
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o mp só está cumprindo o próprio papel...
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 Citando Unsa 

MPF não tem que mexer com isso, tem que botar bandido na cadeia. Se alguém se sentiu ofendido, que
entra com ação de danos contra o Datena.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

03-12-2010 18:36

desde q doa no rabo do Datena, qq coisa ta valendo
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Sim, já tentaram me difamar neste fórum. Leia na íntegra neste link. | Ban Cobra? Veja neste link.
Quer saber como ganhei uma ATI Radeon X850XT Platinum Edition? Clique aqui.
Primórdio da minha tradução do GTA3, veja aqui.
\"If you talk to God, you\'re religious. If God talks to you, you\'re psychotic.\" Dr. Gregory House, House M.D.

03-12-2010 19:25

eu não ligo pra ateus nem pro datena, mas se é pra se retratar deviam colocar o datena pra fazer isso
pessoalmente.
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AUHEuheauheAEA, tem que rir...

Queria ver o que aconteceria se ele falasse que o mundo ta uma merda por causa dos negros, que negro
eh tudo bandido, etc...
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 Citando DiE 

Isso dai é tudo pose pra dar ibope, pessoalmente ele é um cara gente fina(aparenta ser), sem falar que ele
caga dinheiro, se ele quiser ele pode mandar os ateus se explodirem em rede nacional que não vai rolar
nada. Ops, ele já fez isso. 

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.

03-12-2010 19:49

mas isso tudo q ele falou tem um fundo de verdade sim.

quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.
não to dizendo que os ateus são criminosos mas a religião põe as pessoas na linha.
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Tava demorando...
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não to dizendo que os ateus são criminosos mas a religião põe as pessoas na linha.
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Hmm... quer dizer que a pessoa só tem consciencia se acreditar q se fizer merda vai pro inferno? Caso
contrário, f-se o mundo?

Cara religião é algo muito complicado de se discutir. Só ver os terroristas fazendo merda se explodindo e
doidinhos pra estourar inocentes, achando q vao ganhar 21 virgens no paraiso. E tb tem muito evangelico
por ai q se diz cristão, mas na hora do vamos ver o cara esquece tudo. Mesma coisa esses padres
pedófilos, que mesmo seguindo a Cristo ainda tem coragem de fazer tal crime horrendo.

A pessoa nao precisa ter "Deus" no coração pra ter um pouco de moral sobre o correto e o errado.
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 Citando THE.PUNISHER 

mas isso tudo q ele falou tem um fundo de verdade sim.

quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.
não to dizendo que os ateus são criminosos mas a religião põe as pessoas na linha.

Sim, já tentaram me difamar neste fórum. Leia na íntegra neste link. | Ban Cobra? Veja neste link.
Quer saber como ganhei uma ATI Radeon X850XT Platinum Edition? Clique aqui.
Primórdio da minha tradução do GTA3, veja aqui.
\"If you talk to God, you\'re religious. If God talks to you, you\'re psychotic.\" Dr. Gregory House, House M.D.
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Claro que põe na linha, só depende da linha. Pedofilia é uma linha pra alguns padres, extorsão é uma linha
pra alguns pastores...

Entrou trollando na voadora hein?
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Registro:
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Dec 2008
7.477
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Todeswunsch 

Membro

 Citando THE.PUNISHER 

mas isso tudo q ele falou tem um fundo de verdade sim.

quem não teme a DEUS não tem nada a perder, a maioria dos criminosos não teve a DEUS e é por isso
que saem fazendo merda por aí.
não to dizendo que os ateus são criminosos mas a religião põe as pessoas na linha.
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não to dizendo que os ateus são criminosos mas a religião põe as pessoas na linha.
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MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus.html[02/02/2013 10:42:28]

Mas não tinha um tópico falando que menos de 1% da população carceraria eram ateus?

anyway, successful troll is successful, 4 trolladas seguidas

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2009
466
35

 Citando Iraque 

o rapaz do meu trabalho disse q um cara la vizinho dele disse ter comido uma galinha, ele meteu a vara e a
galinha so fez aquele barulho " póó" e morreu 
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Aug 2000
12.516
1

UmK 

Banido
Mensagem advertida

Última edição por UmK : 03-12-2010 às 20:14
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O cara trollou uns 6 tópicos e geral foi na onda, até lembrei do episódio do chaves vendendo jornal. 
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Lembra quando ele ficou falando que a record tava usando as imagens dele?

Rá, que piada esse cara.
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