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Ele deve ter o direito de achar quem ele quiser "bandido", mesmo estando completamente errado.

Qual o direito dos outros? O de não terem opiniões ruins sobre eles? Ele não afetou a livre escolha de
ninguém, e não o fez justamente por vivermos num país que, parcialmente, impede que os
preconceituosos apliquem seu preconceito. Esse é o papel papel do Estado. O que não é papel do Estado é
tutelar a opinião dos outros, por mais imbecil que seja.

Agravante por ser um meio de comunicação? Justo você SDF? Se eu for a um programa de TV e dizer que
todos os religiosos são ignorantes e alienados eu estarei cometendo preconceito? Ora, certamente que
sim, mas não cabe ao Estado me impedir de dar minha opinião ou de pensar dessa forma. Seria um
absurdo se eu fosse proibido ou repreendido por fazê-lo. Assim como seria um absurdo se o Estado me
proibisse de criticar os governantes, as leis, a religião, a educação.
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Membro

 Citando SDF 

Mas o MPF percebeu nas declarações óbvias falas preconceituosas com relação a ateus. Como ateus
serem bandidos e portanto subgente, semelhanças com nazismo não faltam.

Quem o defende usando a bandeira brilhante da liberdade de expressão, não percebe que a liberdade de
um vai até a de outro, ele não pode, por ser livre, afetar a livre escolha de outrem no que quer que seja.
Se ele falasse em não gosta de ateus, opinião dele e ninguem tem nada com isso, mas ele falar que são
bandidos, etc, esta errado sim. Com o amplo agravante de ser um meio de comunicação público onde
deveria haver respeito pelo que as pessoas são em sua totalidade.

Última edição por Ganimedes : 04-12-2010 às 13:10 Motivo: Erro de grafia. Acrescentei algo ao final.

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.
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1) Direito de falar o que pensa não se confunde com o direito de sair por aí matando as pessoas. Seu
argumento é inválido.

2) Os EUA, com suas leis que permitem coisa muito "pior" do que o Datena disse, são um Estado de
barbárie?

3) Liberdade de expressão é poder falar o que quiser sem ser coagido pelo Estado, qualquer coisa
diferente disso é uma liberdade restrita, diminuida. Se você concorda ou não com essa restrição é outra
estória, mas não tente mudar o nome das coisas. Proibir alguém de falar mediante ameaça estatal não
"está dentro da liberdade de expressão", na verdade é exatamente o oposto, e não há malabarismo
semântico que mude isso.
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 Citando SDF 

Mas para isso que existe um Estado derivado da sociedade. Se formos uma sociedade da barbarie, onde o
negócio é matar, excluir e rebaixar pessoas diferentes, daí o Estado garantirá esse tipo de "liberdade". Se a
sociedade tem valores de proteção a vida, livre escolha e afins, ele irá definir que preconceito é crime,
embora você possa criticar o Estado, grupos, empresas e etc. 

Tudo isso dentro da liberdade de expressão.

Última edição por Manuel : 04-12-2010 às 13:27

04-12-2010 13:54

Não estou entendendo.
Como fica a definição de preconceito então nesse "modo de liberdade de expressão" que estão falando ae?
Qual o limite para alguem responder judicialmente pelo que fala?
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A galera que não assiste datena quer retratacão? ahauahuahaua. Vão assistir soh pra ver ele se retratar?
Pra polemizar: eu acredito em deus, mas não acredito nem na religião nem na igreja, isso me faz um
ateu?
Dizer que pq o individou não tem religiao é bandido ou não, eh asneira. E tem muitos maus elementos que
se dizem homens de deus.
O que ele falou não deixa de ser preconceito e faz com que libere mais mer** pela boca do que pelo c*(
desculpe o palavreado).
Mesmo assim, vou continuar vendo o programa dele, esse fato não tão isolado não vai tirar minha
diversão.

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
142
0

Autor do tópico

Teagan Presley 

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/Manuel.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/manuel.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-post8043635.html#post8043635
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/432901-mpf-quer-que-band-se-retrate-ofensas-de-datena-contra-ateus-post8043635.html#post8043635
http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/TearsOfTheDragon.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/teagan+presley.html
http://www.hardmob.com.br/members/teagan+presley.html
http://www.hardmob.com.br/members/Teagan%20Presley.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/teagan+presley.html


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-4.html[02/02/2013 10:43:39]

04-12-2010 14:05

O limite seria mínimo, falar o que pensa é um direito independentemente de as pessoas gostarem ou
não do que você diz. Se você tem idéias que são consideradas preconceituosas, você pode falar como e
onde quiser. As pessoas que não concordam igualmente podem falar o contrário para mostrar que você
está errado, ou te ignorar, ou mandar você tomar no...

A questão é que palavras se rebatem sempre com palavras, você não será preso pelo que disser, apenas
pelo que fizer. Se disser que anões lutadores de boxe são uma raça inferior, OK. Se juntar um grupo para
matar um anão, aí você iria pra cadeia.
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 Citando TearsOfTheDragon 

Não estou entendendo.
Como fica a definição de preconceito então nesse "modo de liberdade de expressão" que estão falando
ae? Qual o limite para alguem responder judicialmente pelo que fala?

04-12-2010 14:19

Eh o que pretendem fazer se voce nao percebeu.
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 Citando Manuel 
As pessoas que não concordam igualmente podem falar o contrário para mostrar que você está errado
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 Citando Flamengo 

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

04-12-2010 14:21

Não, não é. Querem é reprimi-lo, obrigando-o a se retratar por algo que ele pensa e disse.
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 Citando BilinkI 
http://img72.imageshack.us/img72/743...longacrazy.gif

Eh o que pretendem fazer se voce nao percebeu.

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.

04-12-2010 14:24

1) Não estava falando do caso do Datena, e sim de um exemplo hipotético.

2) Não estão tentando expor a opinião contrária, estão usando o Estado para criminalizar e obrigar o
Datena a retirar o que disse.
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 Citando BilinkI 
Eh o que pretendem fazer se voce nao percebeu.
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 Citando Ganimedes 

Ele deve ter o direito de achar quem ele quiser "bandido", mesmo estando completamente errado.

Qual o direito dos outros? O de não terem opiniões ruins sobre eles? Ele não afetou a livre escolha de
ninguém, e não o fez justamente por vivermos num país que, parcialmente, impede que os preconceituosos
apliquem seu preconceito. Esse é o papel papel do Estado. O que não é papel do Estado é tutelar a
opinião dos outros, por mais imbecil que seja.

Agravante por ser um meio de comunicação? Justo você SDF? Se eu for a um programa de TV e dizer
que todos os religiosos são ignorantes e alienados eu estarei cometendo preconceito? Ora, certamente que
sim, mas não cabe ao Estado me impedir de dar minha opinião ou de pensar dessa forma. Seria um
absurdo se eu fosse proibido ou repreendido por fazê-lo. Assim como seria um absurdo se o Estado me
proibisse de criticar os governantes, as leis, a religião, a educação.
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Não foi essa as palavras do Datena. Ateus são bandidos e não ateus são ignorantes. Pelo fato de ateus
não terem capacidade de ter fé em divindades, eles são sim ignorantes quanto ao aspecto da força da fé.
A fé é algo tão humano quanto a ignorância. Eu sou ignorante com relação a um monte de coisas, é o que
me faz humano e não um........deus.

Não é não poder criticar, critico constantemente as maluquices religiosas que hora ou outra aparece, como
o casal que matou a filha de gripe pq tinha fé que seria curada sozinha. No entanto, no que eles tem de
humanos, ignorancia, burrice, seja o que for, não são bandidos até que cometam um. Como no caso que
citei.

Agora o Datena taxou ateus como nascidos para o mal, encarnados pelo mal, de nascença. Ateus =
bandidos. Não há nem julgamento. Essas foram as palavras. O que tem de perverso no preconceito é a
crítica a uma característica que a pessoa não pode perder, como a cor escura de pele. Se a pessoa é negra
e eu impeço que ela seja contratada num emprego por essa característica ou pelo fato dela ser atéia, isso
cria precedentes para a exclusão social e eventualmente a morte, essa foi parte da história dos negros no
país, daí os conflitos sociais, violência, quotas e assim vai. Essa é a consequencia de se falar o que o
Datena fala. Preconceito é, socialmente falando, completamente ilógico e irracional. 

Os EUA são a terra do processo jurídico. Mesmo podendo falar, as pessoas são processadas
constantemente. Eventualmente até presas por incitação ao ódio. Onde sempre culmina o preconceito
publicizado. 

Além de que, mata gente sim. Especialmente por meios indiretos, como escrevi lá em cima.

As sociedades ocidentais são regidas, basicamente, por um grande acontecimento histórico, a revolução
francesa. Qual eram as bandeiras desta revolução? Igualdade, fraternidade e liberdade. O que se faz e é
errado? Pega apenas um dos itens, como a liberdade, atropela as outras instâncias e dane-se. Esta errado,
cria violência e ódio. As pessoas são livres? Tudo bem, mas deveriam ser iguais e fraternas. Ateu=
bandido gera ódio, provoca desigualdade vai longe da fraternidade e, no fim, atropela a liberdade de ser
ateu sim. Por mim o MPF esta focando mais nas palavras escolhidas pelo Datena. Homem público, que
deveria pensar melhor as palavras para que sua liberdade não fira a de outros.

 Citando Manuel 
1) Direito de falar o que pensa não se confunde com o direito de sair por aí matando as pessoas. Seu
argumento é inválido.

2) Os EUA, com suas leis que permitem coisa muito "pior" do que o Datena disse, são um Estado de
barbárie?

3) Liberdade de expressão é poder falar o que quiser sem ser coagido pelo Estado, qualquer coisa
diferente disso é uma liberdade restrita, diminuida. Se você concorda ou não com essa restrição é outra
estória, mas não tente mudar o nome das coisas. Proibir alguém de falar mediante ameaça estatal não
"está dentro da liberdade de expressão", na verdade é exatamente o oposto, e não há malabarismo
semântico que mude isso.

 Citando TearsOfTheDragon 

Não estou entendendo.
Como fica a definição de preconceito então nesse "modo de liberdade de expressão" que estão falando
ae? Qual o limite para alguem responder judicialmente pelo que fala?

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

04-12-2010 14:36 #85
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Nego vem falar de liberdade de expressão irrestrita e usa os EUA como exemplo. 

Vai dizer isso pro Julian Assange - diretor do Wikileaks -, vai.
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04-12-2010 14:48

Ninguém está questionando que o preconceito é uma coisa imbecil e que o Datena é um merda. Isso é
fato.

A questão é a seguinte: é a opinião dele e não cabe ao poder público obrigá-lo a se retratar por isso. Cabe
ao poder público evitar que ele faça o que você mesmo disse.

O que é moralmente aceitável para um sociedade em seu tempo não é, necessariamente, o correto. Para
nossa sociedade atual, o preconceito é perverso, assim como era, no século XVII, perverso criticar os
dogmas da Igreja. Naquele tempo, queimava-se a pessoa por discordar do que era moralmente aceitável
pela sociedade. Hoje, não podendo queimar o indivíduo, usa-se o poder público para obrigá-lo a se
retratar, semelhantemente ao que ocorreu à Galileu, mas com ameaça de prisão ao invés da fogueira.

Não importa que a opinião de alguém seja monstruosa. O Estado deve garantir que a pessoa tenha o
direito a pensar daquela forma e se expressar. Já cometemos o erro de impedir as pessoas de se
expressarem, não devemos fazê-lo novamente.

O Estado deve impedir que as pessoas que pensam dessa maneira pratiquem o preconceito, ou seja, deve
impedir que ataquem as pessoas verbal e fisicamente, neguem oportunidades de trabalho e estudo etc.
Agora, impedir que pensem, JAMAIS. O que seria de nós ateus, comunistas e liberais se não pudessemos
nos expressar porque para a maioria da sociedade essas ideias são inaceitáveis, vide Ditadura Militar?
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Agora o Datena taxou ateus como nascidos para o mal, encarnados pelo mal, de nascença. Ateus =
bandidos. Não há nem julgamento. Essas foram as palavras. O que tem de perverso no preconceito é a
crítica a uma característica que a pessoa não pode perder, como a cor escura de pele. Se a pessoa é
negra e eu impeço que ela seja contratada num emprego por essa característica ou pelo fato dela ser atéia,
isso cria precedentes para a exclusão social e eventualmente a morte, essa foi parte da história dos negros
no país, daí os conflitos sociais, violência, quotas e assim vai. Essa é a consequencia de se falar o que o
Datena fala. Preconceito é, socialmente falando, completamente ilógico e irracional.

Se a pessoa é negra e eu impeço que ela seja contratada num emprego por essa característica ou pelo
fato dela ser atéia, isso cria precedentes para a exclusão social e eventualmente a morte, essa foi parte da
história dos negros no país, daí os conflitos sociais, violência, quotas e assim vai. Essa é a consequencia
de se falar o que o Datena fala. Preconceito é, socialmente falando, completamente ilógico e irracional.

Última edição por Ganimedes : 04-12-2010 às 14:50 Motivo: Erros de Português.

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.
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04-12-2010 15:06

Liberdade de expressão, no Brasil, é ter os mesmos pontos de vista das elites simbólicas que detêm poder
político e/ou midiático. Saiu dessa tênue linha, processo neles!

Só rindo mesmo.

O Datena é um idiota, mas pode expressar o que quiser. Desde que não incite ninguém a matar, torturar
ou empalar ateus, tudo o que ele disser só trará prejuízo a ele próprio como homem público de ideias
pobres e atrasadas.

Haja mimimi.

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
3.229
437

Don Corleone 

Membro

Última edição por Don Corleone : 04-12-2010 às 15:10

 Citando pReD@ToR 

Eu já frequentei a Universal e realmente ninguém é "obrigado" a dar dízimo.

04-12-2010 15:10

José Luiz Datena voltou a polemizar nesta terça-feira (22). O apresentador do “Brasil Urgente”, da Band,
que já chegou a ofender os ateus em um de seus programas, se disse perseguido pelos jornalistas que
noticiam e criticam as atrocidades que ele diz no ar.

“Estava navegando pela Internet ontem e vi a quantidade de pessoas que me criticam. Estão
querendo fazer uma nova inquisição contra mim. Se você não acredita em Deus, o problema é
seu. Não são calhordas que escrevem contra mim que vão fazer me dobrar. Isso é uma
perseguição nojenta. (…) Vai ter gente que vai morrer abraçada com o Diabo”, disse.

Vale lembrar que a emissora e o próprio Datena estão sendo processados pelos ateus por intolerância
religiosa. No último dia 27 de julho, em uma das edições do programa, ele chegou a ofender diretamente
as pessoas que não são “cristãs”.

“Quem não acredita em Deus, não é para assistir o meu programa (…) Ateus se acham o próprio Deus,
eles não têm limites”, detonou aos berros.

Na época, a Associação Brasileira dos Ateus e Agnósticos (ATEA), divulgou uma nota instruindo seus
associados a entrarem na Justiça contra a emissora.

HISTÓRICO DE OFENSAS

Datena também está sendo processado pela Defensoria Pública de São Paulo por ter ofendido um travesti
no “Brasil Urgente”. No dia 30 de abril, o apresentador se referiu à vítima, que estava brigando com um
outro rapaz, como “traveco safado” e “travecão botinudo do caramba”.

http://www.portalbdi.tv/datena-deton...ograma-da-band

UHAHUEAUHEAHUEAUHAEHUAEUHEAUHAE
Inquisicao!!
Nao sei se eh fake.

#88

Registro:
Mensagens:
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
5.807
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The Scientist 

Membro
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Última edição por The Scientist : 04-12-2010 às 15:30

 Citando Flamengo 

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

04-12-2010 17:27

"Travecão botinudo do caramba" huahuahuaHUAHUAHUAhua
Datena é uma ostra ambulante

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
2.988
304

Baba O'Riley 

Membro

04-12-2010 17:42

Se ele falasse que os crentes são estúpidos, e o MPF quisesse processá-lo, vocês estariam apoiando
também?

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Velho de HM...
Jan 2001
4.787
1557

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)

04-12-2010 17:51

quando ele se retratar coloquem o vídeo. quero ver a cara que ele vai fazer kkkkkk
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.566
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lavos 

Membro
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Trust me, I´m a jedi

04-12-2010 18:21

Ah, cara, eu tenho rusgas com o MPF, para mim é uma instituição praticamente inócua e perdida no país.
Não tem 1/10 da credibilidade dos MP's estaduais. Detalhe: afirmo isso como um todo, mas dentro da
instituição está cheio de boas pessoas e profissionais. Mas até os que conheço se decepcionam com a
atuação pífia do órgão.

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2006
24.306
1900

Unsa 

Membro

 Citando MalkavianGuy 

desnecessário desde a constituição de 88...
edit: e seria a mesma coisa para qualquer grupo de pessoas cujos membros não pudessem ser todos
identificados.

X2 550 3.2Ghz (X4 B50 3.5Ghz); Hyper TX3 + Evercool 92mm; Asus M4A785TD-M EVO; 2x 2Gb G.Skill Ripjaw 1600Mhz
CL7; 2x WD Caviar Blue 320Gb (RAID0); Sapphire HD5770 1gb New Edition; DVD-RW LG GH22NS50; OCZ 500W;
Leadership Gamer Blue Eye; Edifier X100; A4Tech KB-28G + X710-BK; Samsung T190; Win7 Ultimate 64bits - tudo azul:
fans, mobo, memorias, monitor 

05-12-2010 1:25

ATEA só pode ser fake. Uma associação para pessoas que não acreditam em algo?! meio sem nexo fazer
uma associação para em vez de juntar pessoas com a mesma crença, juntar pessoas que não tem crença
nenhuma (no caso o tema da associação), talvez a crença deles seja a de não acreditar em nada.

@Acho que religião não constrói caráter, só ver o documentário em que o traficante se diz temente à
Deus. Seguindo regras de moral se pode ser um cidadão respeitável, sendo crente em alguma coisa ou
não. Ninguém pode ser considerado melhor ou pior por causa de uma crença que segue uma idéia de
moral. Kardec escreveu em um de seus livros (O Evangelho segundo o Espiritismo): "Podem dividir-se em
cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns
da vida do Cristo; os milagres; as predições; as palavras que foram tomadas pela Igreja
para fundamento de seus dogmas; e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de
controvérsias; a última, porém, conservou-se constantemente inatacável."
Pode-se seguir essa moral com ou sem a religião, o importante é ter uma conduta digna.
Datena foi muito infeliz no que disse. Triste saber que um cara aparentemente inteligente tenha
pensamentos tão ridículos. É tão imbecil quanto um ateu julgar um religioso.

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
833
115

douglasdcds 

Membro

 Citando BilinkI 
Na época, a Associação Brasileira dos Ateus e Agnósticos (ATEA), divulgou uma nota instruindo seus
associados a entrarem na Justiça contra a emissora.

? Don't call mazembe, don't call mazembe... D'Alessandro ?

05-12-2010 1:39 #94

Lixe  

Membro

 Citando douglasdcds 

ATEA só pode ser fake. Uma associação para pessoas que não acreditam em algo?! meio sem nexo fazer
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é uma associaçao, nao uma igreja ¬¬
Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2009
1.781
670

uma associação para em vez de juntar pessoas com a mesma crença, juntar pessoas que não tem crença
nenhuma (no caso o tema da associação), talvez a crença deles seja a de não acreditar em nada.

Can't be touched, can't be stopped, can't be moved, can't be rocked.
????? =]

05-12-2010 1:43

deve ter ficado muito no canto da página o 

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
833
115

douglasdcds 

Membro

 Citando Lixe 

é uma associaçao, nao uma igreja ¬¬

? Don't call mazembe, don't call mazembe... D'Alessandro ?

05-12-2010 1:51

Fico imaginando a reação do já falecido Carl Sagan e Richard Dawkin's se tivessem a oportunidade de ver
esse video.
Seria hilário.

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2004
3.927
50

dIREsTRAITS 

Membro

Gigabyte 965P-DS3|E6600@3.2ghz|T’t BT|G.Skill F2 4x2GB-DDR2-800|PC X1950XTX|Seagate 1TB 7200.12
32mb|2xSamsung F1 320gb SATAII 16mb @RAID0|DVD-RW 4167B|DVD-RW-H42N|Corsair 520W HX|LCD LG 22"
M228WA|
Notebook - Gateway NV55C04B|Intel® Core™ i3-380M 2.53ghz|4GB-DDR3|WD 500GB SATA-II|DVD-RW|WebCam
1280x1024|15,6" LED Ultrabright TFT LCD|HDMI|Broadcom Gigabit Ethernet|Wireless Atheros 802.11a/b/g/n|

05-12-2010 2:02

haihauehiauehuaiheui soh aparecer um topico sobre ateu/religiao q vem 2 ou 3 ai com as garras pra fora
defender o ateismo com unhas e dentes, ateh disseram q vai aparecer um crente pra matar alguem
AHUIEHAEHAUIHUAIEHAUIHUEAI soh rindo...

e tava na cara q algo ia acontecer, nao sou ateu e nao defendo os ateus mas ele tinha mesmo que se
fuder, odeio qualquer tipo de sensacionalista!

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
2.000
25

AG. 
Membro
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05-12-2010 2:37

Apologia a politica e crime/bandidos existe de monte na tv e nem por isso alguém vem querer censurar ou
fazer os autores pedir desculpas ou se retratarem publicamente.

Porque o datena? deixa o cara trolar em paz 

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.819
945

eyamamoto 

Membro

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

05-12-2010 2:50

Pessoal, a situação não é tão simples quanto parece.
Como já disseram, o Datena tem todo o direito de se expressar e por outro lado tem também o dever de
respeitar a crença alheia e não emitir opiniões preconceituosas. Se substituir por negros tudo faria mais
sentido, mas o fato é que estamos falando de religião. Mesma coisa acontece quando vemos um programa
da IURD onde pastores afirmam o tempo todo que ateus são endemoniados. Nas várias igrejas pelo Brasil
ocorre o mesmo. A solução é processar todas e pedir retratação?

#99

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2007
8.433
602

kaleidoscopio 

Membro

05-12-2010 6:25

Não tem dever porra nenhuma. E é esse o ponto.

#100

Registro:
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Do You Feel Lucky, Punk?
Jan 2003
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Ganimedes 

Membro

 Citando kaleidoscopio 

dever de respeitar a crença alheia e não emitir opiniões preconceituosas.

 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.
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