
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-2.html[02/02/2013 10:42:46]

Fórum Cultura hardMOB Boteco hardMOB MPF quer que Band se retrate por ofensas de Datena contra ateus

  

 Manter conectado
RegistrarAjuda

Home Vídeos Imagens blogMOB Servidores Contato Sobre

FAQ Calendário Comunidade Opções Atalhos Procura Avançada

Tópico Fechado Página 2 de 8 1 2 3 4 ...Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

03-12-2010 20:23

Um bom movimento, que provavelmente não vai dar em nada, mas é um movimento correto
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Me mande uma MP se você acha que eu sou foda  assim como os usuários: 
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eu sou ateu e nunca me implicaram comigo por isso...
mas o povo ve uma reportagem dessas e vai na onda
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datena: o palhaço que transforma o mundo cão em circo
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contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

03-12-2010 20:35

quando os ateus e os teístas perceberem que ser racional ou não independe da religião, e que a fé é
individual e deve ser respeitada, mesmo que seja a "fé em nada" poderemos ter uma sociedade melhor
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 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

03-12-2010 20:39

Mas que porra de conceito de gente fina é esse? Você tb é fã do zé carioca que rouba, é malandro, não
gosta de trabalhar, mas é "gente boa"?

É óbvio que ele faz um personagem voltado pra dar ibope, a TV em si é praticamente um palco onde a
maioria interpreta, mas esse personagem atinge milhoes de pessoas e o personagem dele é mediocre e
nao traz nenhuma mensagem boa para a sociedade.
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Membro

 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. 
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Realmente não existe liberdade de expressão no Brasil.
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03-12-2010 20:52

Liberdade de expressao? LOL
Substitui o que ele falou por negro, judeu, catolico, carioca, brasileiro.
O que ele falou foi preconceito puro.

Uma frase aqui pra te ajudar:
"porque o sujeito que é negro, na minha modesta opinião, não tem limites, é por isso que a gente vê
esses crimes aí."
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"The truth is so much more
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The Scientist 

Membro

 Citando Manuel 
Realmente não existe liberdade de expressão no Brasil.

 Citando Flamengo 

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

03-12-2010 20:52

Pelo visto você conhece bem o que significa liberdade de expressão né, champz?
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Membro

 Citando Manuel 
Realmente não existe liberdade de expressão no Brasil.
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Manuel 
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 Citando BilinkI 
Liberdade de expressao? LOL
Substitui o que ele falou por negro, judeu, catolico, carioca, brasileiro.
O que ele falou foi preconceito puro.

Uma frase aqui pra te ajudar:
"porque o sujeito que é negro, na minha modesta opinião, não tem limites, é por isso que a gente vê esses
crimes aí."
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Se trocasse por negro, judeu, padres ou dançarinas havaianas valeria igualmente e não deveriam proibir
ninguém de dizer isso. Nos EUA, onde existe infinatamente mais liberdade de expressão do que aqui,
qualquer um poderia falar isso. 

Liberdade de expressão serve justamente para as pessoas dizerem coisas que incomodam, para falar
aquilo que agrada a maioria não é preciso liberdade.

03-12-2010 21:03

Errado.
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 Citando Felipe 

quando os ateus e os teístas perceberem que ser racional ou não independe da religião, e que a fé é
individual e deve ser respeitada, mesmo que seja a "fé em nada" poderemos ter uma sociedade melhor

 Citando Flamengo 

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

03-12-2010 21:03

Sim, conheço. Liberdade de expressão = poder falar o que quiser sem ser coagido pelo Estado e receber
proteção deste caso seja coagido por particulares.

Qualquer coisa diferente disso estará cerceando a liberdade de expressão. Se isso é bom ou ruim, é outra
questão.
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 Citando manodoguetow 

Pelo visto você conhece bem o que significa liberdade de expressão né, champz?

03-12-2010 21:07

na teoria sim, na pratica nao.
e nao, nos EUA vc nao pode, apesar da liberdade, sair falando que certo grupo é criminoso.
liberdade de expressao nao da o direito de ninguem incitar o preconceito ou atacar a crença do próximo.
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 Citando Manuel 
e trocasse por negro, judeu, padres ou dançarinas havaianas valeria igualmente
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Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]

03-12-2010 21:08

Foi mal, mas nós somos regidos pela constituição brasileira e não a americana.
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 Citando Manuel 
Sim, conheço. Liberdade de expressão = poder falar o que quiser sem ser coagido pelo Estado e receber
proteção deste caso seja coagido por particulares.

Qualquer coisa diferente disso estará cerceando a liberdade de expressão. Se isso é bom ou ruim, é outra
questão.

03-12-2010 21:10

Não?! Jura?
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 Citando MobWatcher 
Foi mal, mas nós somos regidos pela constituição brasileira e não a americana.

03-12-2010 21:16

Colega, nos EUA a KKK e os nazistas podem se organizar e pregar suas teses livremente. Só é proibido
incitar a violência ou desobediência legal iminente.
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 Citando Lixe 

na teoria sim, na pratica nao.
e nao, nos EUA vc nao pode, apesar da liberdade, sair falando que certo grupo é criminoso.
liberdade de expressao nao da o direito de ninguem incitar o preconceito ou atacar a crença do próximo.
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 Citando Manuel 
Não?! Jura?
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Se vc soubesse disse, e conhecesse o que diz a constituição, não estaria falando essas bobagens..
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Voce nao sabe o que eh liberdade de expressao.
Liberdade de expressao te da o deireito de falar o que quiser, mas voce continua sendo responsavel pelo
que falar.

Ninguem ta impedindo ele de falar nada.

Nos EUA acontece a mesma coisa, experimenta ir na TV dos EUA e mandar um grupo de pessoas matar
outro por algum motivo.
Soh pede pro seu advogado postar aqui na HM quanto tempo voce vai ficar preso.
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The Scientist 

Membro

 Citando Manuel 
Sim, conheço. Liberdade de expressão = poder falar o que quiser sem ser coagido pelo Estado e receber
proteção deste caso seja coagido por particulares.

Qualquer coisa diferente disso estará cerceando a liberdade de expressão. Se isso é bom ou ruim, é outra
questão.

 Citando Flamengo 

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

03-12-2010 21:28

Eu faria melhor se não perdesse meu tempo, mas não custa ajudar uma alma perdida...

Se eu não conhecesse o que dizem as leis brasileiras não começaria minha participação no tópico com a
seguinte frase:

A questão não é como as coisas são ou deixam de ser no país, mas como deveriam ser. Capiche?
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 Citando manodoguetow 

Se vc soubesse disse, e conhecesse o que diz a constituição, não estaria falando essas bobagens..

 Citando Manuel 
Realmente não existe liberdade de expressão no Brasil.
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03-12-2010 21:32

Perai... Quer dizer que eu preciso ter medo de diabinho e anjinho pra nao cometer crime?

Acorda animal, quem acredita em deus q nao precisa esquentar, pq vcs acreditam em VIDA APÓS A
MORTE, pra nós, ateus, a vida que vivemos é tudo que temos, se fizermos cagada aqui, ou morremos
mais cedo, ou perdemos nosso tempo precioso de existencia PRESOS, vcs "morrem e vão pro inferno",
pelo menos continua... pra gente, morreu eh GAME OVER.

Agora reflete a idiotice que vc falou e ve quem tem mais a perder cometendo crime.
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"O grande problema desse mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão convencidos e os
mais sabios estão sempre tão cheios de duvidas". - Bertrand Russell

03-12-2010 21:35

Deixa eu dizer pra você como as coisas devem ser:

"O seu direito termina onde começa o dos outros."

E no mérito da questão, sim esse imbecil desse datena deveria ser processado mesmo. quero ver ele
pedindo desculpas ao vivo, palhaço.
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 Citando Manuel 
A questão não é como as coisas são ou deixam de ser no país, mas como deveriam ser. Capiche?

"O grande problema desse mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão convencidos e os
mais sabios estão sempre tão cheios de duvidas". - Bertrand Russell
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 Citando BilinkI 
Voce nao sabe o que eh liberdade de expressao.
Liberdade de expressao te da o deireito de falar o que quiser, mas voce continua sendo responsavel pelo
que falar.

Ninguem ta impedindo ele de falar nada.

Nos EUA acontece a mesma coisa, experimenta ir na TV dos EUA e mandar um grupo de pessoas matar
outro por algum motivo.
Soh pede pro seu advogado postar aqui na HM quanto tempo voce vai ficar preso.
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Liberdade de expressão é poder dizer o que quiser e ter isso garantido pelo Estado, por definição.

Eu posso ir nos EUA e falar na TV que todos os ruivos são FDPs e que quero que todos morram
empalados. Isso não é crime.

O que não é permitido é a incitação à violência ou desobediência lega iminente. A KKK pode fazer uma
passeata na rua e defender que todos os negros morram ou voltem a ser escravos. Isso é permitido. Mas
eles não poderiam apontar para um negro na rua e gritar para matarem ele, já que isso é uma ameaça
iminente.

Isso é uma restrição a liberdade de expressão, embora seja considerada justa por previnir que se
desrespeite o direito a vida de quem está correndo risco imediato.

Em nenhum país existe 100% de liberdade para nada, mas em qualquer ranking o Brasil estará muito
atrás dos EUA.

03-12-2010 22:17

hahuhauhuahua caiu o nível oficialmente.. the punisher.. e agora.. vem outro com nível mais baixo ainda.. 

parabéns manuel.. boa trollagem..
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Serious Business
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Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB
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é válida a ação do MP

se fosse um comentário sobre gays e/ou outra minoria,concerteza já tinham grupos,ong's e o caralho a
quatro caindo em cima,em uma proporção bem maior.

#48

Registro:
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Nov 1999
3.507
16

   

feliponz 

Membro

 Citando MoLoToV 

quem é eliminado na pré libertadores tem vaga no zorra total.
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Manuel 
Membro

 Citando Pedrinhu 

hahuhauhuahua caiu o nível oficialmente.. the punisher.. e agora.. vem outro com nível mais baixo ainda.. 

parabéns manuel.. boa trollagem..
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A única trollagem está sendo a sua. 

Descrever como o direito a liberdade de expressão funciona em outro país é trollar?
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Qualquer radicalismo é pelo menos duvidoso. Generalizar da maneira que ele fez só demonstra falta de
conhecimento. Quem ta dando bola pro que ele falou ta perdendo tempo........
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