
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-7.html[02/02/2013 10:45:50]

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 7 de 8 ... 5 6 7 8Primeira Última

LinkBack Opções do Tópico Mostrar

11-12-2010 15:27

Toda religião (e eu digo TODA com veemência) tem como único objetivo a submissão do alheio à sua
própria convicção.

Só.

Religião não liberta, religião não é de paz, religião nada mais é que instrumento de dogmatização, controle
e obediência a ditames puramente escravizantes. 

Por isso que as religiões fazem de seu nicho de mercado as camadas mais pobres da população porque, a
bem da verdade, quem tem dinheiro só tem religião de fachada. Para fazer negócios e conchavos políticos,
econômicos e de outros tipos.

O pensador independente pode ATÉ ter uma crença pessoal. 

Mas ele JAMAIS fará parte de um sistema doutrinário que, à guisa de querer levar "paz e harmonia",
MENTE para a Humanidade.

O ser humano minimamente sábio (não confundam sabedoria com inteligência) não pode construir sua

crença ou convicção pessoal em dados falsos. Em mentiras, engodos, truques ou mesmo fé. 

Há o Mistério, sem dúvida. 

Porém, quando se dá nome a ele, você MODIFICA sua estrutura e ele passa a ser SEU!

Aí que tá a merda, como é que um ser insignificante feito o ser humano pode OUSAR querer dar nome ao
que lhe é impossível compreender?
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 Citando Tdswnsch 

Só digo uma coisa: se virar ateu fosse uma vontade propria sem influencia alheia, os argumentos seriam
diferentes, não iguais como to acostumado a ver. Ateu é mais chato e nojento do que evangelico fervoroso.
Conheço pessoas que já passaram por igreja catolica, evangelica, espirita, umbanda, deixaram de acreditar,
voltaram a acreditar... Todas elas procuram paz consigo mesmo na religião, é algo onde querem paz e
querem tentar compreender algo que não há explicação, ou pelo menos o Homem ainda não foi capaz de
explicar... Elas não vão numa igreja pra buscar salvação. 

Aí vem um ateu e diz que Deus não existe e blablablawhiskassache e leva um owned gostoso dessas
pessoas. Eu não acredito nesses personagens que inventaram, como os santos e os "deuses" que já
pisaram na Terra. Se existe algo superior a nós, não pisou aqui e nunca vai pisar. Pra mim, ser otimista, ter
autoconfiança e saber o que está fazendo dá mais resultado do que uma vida inteira de preces. Mas não
dá pra negar que muitas vezes o acaso age fortemente, e aí não dá pra acreditar que seja apenas acaso.
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É arrogância de um lado, medo de outro e uma belíssima dose de estelionato no meio. 

Não existe meio-termo: ou você é uma pessoa íntegra, ou não é.

Se você é parte de um país em que a corrupção impera, VOCÊ TAMBÉM é corrupto.

Se você é parte de uma religião que explode prédios, promove atentados e destrói países no qual invadiu,
você TAMBÉM é parte dessa destruição.

Mas os covardes sempre relativizam as coisas, exatamente pra poder tirar o cu deles da seringa.

Por isso eu gostaria de abrir mão da minha cidadania brasileira; não fazer mais parte dessa festa pobre
que os "homi" armaram pra me convencer. 
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bateu na mesa com força, não explicou o que disse e aproveitou pra largar um monte de excremento no
meio do caminho.

Por que não existe meio-termo? Não quero que você afirme com veemência. Quero que explique.

Qual é a abrangência da sua definição de corrupção?
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Não existe meio-termo: ou você é uma pessoa íntegra, ou não é. Se você é parte de um país em que a
corrupção impera, VOCÊ TAMBÉM é corrupto. Se você é parte de uma religião que explode prédios,
promove atentados e destrói países no qual invadiu, você TAMBÉM é parte dessa destruição.
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Você não diferencia os atos das pessoas que seguem uma religião da religião em si? Por que?

Membro do partido comuno-gayzista e da igreja satanista do fórum.

12-12-2010 9:24

Correlacao , se e que existe , nao e causa . E o Datena , se tivesse um cerebro , nao poderia usar nunca
esse argumento pois uma crianca de 5 anos sabe que Suecia , Noruega , Dinamarca e etc sao paises com
ateismo beirando 80% e extremamente seguros com criminalidade baixissima . Um pais com 80% das
pessoas com pouca " trava moral " seria o inferno na Terra . Nao e mesmo ? Ironicamente os paises
famosos pela cultura da lei de Gerson e da manta sao justamente os mais religiosos , incluso America "
Latrina " inteira . 

Pessoas cometem crimes por motivos sociais , alguem dizer que o Datena poderia usar argumento
religioso e tao estupido quanto ele .
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Na verdade sua conclusão só prova que você não possui conhecimento básico de estatística. Usar a
população carceraria para extrapolar conclusões sobre a população em geral é uma prática tão absurda do
ponto de vista estatístico que tudo o que eu posso fazer é recomendar que você contrate um professor
para te dar umas aulas a respeito do assunto. 

Sua conclusão é cientificamente absurda, mas além de absurda vai contra o que a criminologia estabeleceu
sobre a correlação entre religiosidade e criminalidade em estudos estatísticos: Ela é NEGATIVA mesmo
quando excluídas outras variáveis explicativas. 

No Brasil o único estudo realizado nesse sentido comprova fato que já foi verificado nos EUA, a religião
funciona como uma trava moral que afasta as pessoas do crime. (clique aqui quem quiser ler o artigo da
UFSC)

Ou seja, o Datena tem bons argumentos científicos se quiser insistir na idéia de que ateus cometem crimes
porque não acreditam em Deus. 

Porém eu acho que ele não deveria insistir nessa idéia porque seria um desrespeito aos ateus que são
boas pessoas e respeitam a lei 100% do tempo. Generalizações sempre são burras nesse sentido, tanto de
um lado quanto do outro.

Última edição por toledo : 12-12-2010 às 9:31

 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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Toda religião (e eu digo TODA com veemência) tem como único objetivo a submissão do alheio à sua
própria convicção.
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Não, não são todas as religiões que são assim.
Existem varias religiões de paz sim.
Não são todas as religiões que constroem sua base em cima dos pobres.

O resto ignorei porque to sem saco pra auto-afirmação de virgem de 40 anos se achando o salvador da
pátria e senhor da razão.

Só.

Religião não liberta, religião não é de paz, religião nada mais é que instrumento de dogmatização, controle
e obediência a ditames puramente escravizantes. 

Por isso que as religiões fazem de seu nicho de mercado as camadas mais pobres da população porque, a
bem da verdade, quem tem dinheiro só tem religião de fachada. Para fazer negócios e conchavos políticos,
econômicos e de outros tipos.

O pensador independente pode ATÉ ter uma crença pessoal. 

Mas ele JAMAIS fará parte de um sistema doutrinário que, à guisa de querer levar "paz e harmonia",
MENTE para a Humanidade.

O ser humano minimamente sábio (não confundam sabedoria com inteligência) não pode construir sua

crença ou convicção pessoal em dados falsos. Em mentiras, engodos, truques ou mesmo fé. 

Há o Mistério, sem dúvida. 

Porém, quando se dá nome a ele, você MODIFICA sua estrutura e ele passa a ser SEU!

Aí que tá a merda, como é que um ser insignificante feito o ser humano pode OUSAR querer dar nome ao
que lhe é impossível compreender?

É arrogância de um lado, medo de outro e uma belíssima dose de estelionato no meio. 

Não existe meio-termo: ou você é uma pessoa íntegra, ou não é.

Se você é parte de um país em que a corrupção impera, VOCÊ TAMBÉM é corrupto.

Se você é parte de uma religião que explode prédios, promove atentados e destrói países no qual invadiu,
você TAMBÉM é parte dessa destruição.

Mas os covardes sempre relativizam as coisas, exatamente pra poder tirar o cu deles da seringa.

Por isso eu gostaria de abrir mão da minha cidadania brasileira; não fazer mais parte dessa festa pobre
que os "homi" armaram pra me convencer. 

12-12-2010 11:10

O que ele falou foi a visão macro das religiões. Uma pessoa sábia, como ele mesmo disse, mesmo que
siga a religião X, não concorda com 100% dos dogmas dela.
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você tem que descobrir para que serve os Ministérios Públicos....
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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.

25-12-2010 23:23

Nenhuma religião é inofensiva, pois todas se acham certas e querem matar as demais. 

Acho que só o budismo é melhor porque não é uma religião: é um método.

E a alegação dos religiosos é que é perigoso NÃO acreditar em Deus (ou num ser superior). Que se "Ele"
não existe, então tudo é permitido. Que "não matar, não roubar", essas regras de conduta social, apesar
de estarem na Constituição, vêm da religião.

Ah, mas não é por aí!

A verdade é que se Deus existe, aí sim é que TUDO é permitido. 

Basta ver o ataque ao WTC: obra de Alah.

A guerra na Irlanda: obra de Deus. 

Os estelionatos e putarias de certos umbandistas - Israel contra os palestinos, etc, etc.

Desde quando o caráter de uma pessoa pode ser definido pela sua religião? 

DESDE QUANDO precisamos de religião para nos guiar no caminho da dignidade, da decência, da cortesia
e da justiça?

Toda civilização passa por períodos de evolução.

Evoluir é desfazer-se da religião que controla, aprisiona, MENTE e te faz engolir bilhões de mentiras... 

E perseguições aos homossexuais, incesto, poligamia, etc.

Aproveitando que hoje é Natal, eu vou passar um texto que mostra que Jesus é um plágio católico:

Spoiler: 

#158

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Tdswnsch 

Não, não são todas as religiões que são assim.
Existem varias religiões de paz sim.
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E isso só pra COMEÇAR a desmontar a farsa de Jesus! 

Razão é isso, ela te liberta e a religião te escraviza. 

22-06-2011 22:21

não é querendo ressucitar o tópico, mas é fato novo:

"Apresentador ofendeu ateus, diz juiz paulistaPOR FERNANDO PORFÍRIO
O juiz da 1ª Vara Cível de Pinheiros, Régis Rodrigues Bonvincino, concedeu direito de resposta a um grupo
de ateus contra a Rede Bandeirantes e José Luiz Datena. O apresentador fez declarações no programa
Brasil Urgente associando a falta de crença com a prática de alguns crimes.
Os autores entraram com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Alegaram que o
apresentador ofendeu a honra dos ateus ao fazer declarações como “o sujeito que é ateu não tem limites”,
“os bandidos que matam com prazer, esses não acreditam em Deus”, “isso é um exemplo típico de um
sujeito que não acredita em Deus: matou um menino de dois anos de idade e tentou fuzilar três ou quatro
pessoas” e ainda teria associado ateus à prática de crimes como violentar bebês e bater em velhinhos.
Para o juiz, as declarações foram de conteúdo ilícito e contrariam o disposto no artigo 221 da Constituição
Federal, segundo o qual as emissoras de televisão atenderão aos valores éticos e sociais da pessoa e da
família.
Na sentença, o juiz enumerou uma lista de ateus que deram contribuição inestimável a humanidade:
Freidrich Niezsche, Albert Einstein, Voltaire, Galileu Galilei, Augusto Comte, Charlie Chaplin, José Saramago
e o próprio inventor da lâmpada elétrica “sem o qual o imprudente apresentador não teria existência”,
afirmou o juiz.
De acordo com a decisão, a TV Bandeirantes deverá conceder aos autores o direito de resposta pelo tempo
e horário correspondente ao da duração das ofensas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. O juiz
designou um oficial de Justiça para que a sentença seja cumprida no programa desta quarta-feira (22/6).
Datena é um dos principais clientes do Judiciário no mundo do entretenimento e do jornalismo popular.
Apenas em São Paulo, ele é réu em ao menos 41 casos. Segundo um de seus advogados, ele corre risco
calculado. Como as condenações giram em torno de R$ 25 mil, o que ele ganha causando dano moral a
pessoas é bem inferior ao que ele perde pagando indenizações."

link: http://www.conjur.com.br/2011-jun-22...rograma-datena

sou católico mas respeito quem é ateu da mesma forma que gosto que respeitem minha religião, portanto
acho que foi uma decisão acertada. além disso, não vou com a cara do datena então quero ver a reação
dele quando ocorrer esse direito de resposta.
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Trust me, I´m a jedi

23-06-2011 16:20

pra ver como o valor dessas indenizações no brasil é uma piada.

ele continua pq vale a pena.

justiça fail como sempre.
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23-06-2011 16:28

heawoiauwheoaiwuehaoiuehoaiuew
tem umas sentenças que são engraçadas...

#161

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.609
246

MalkavianGuy 

Membro

 Citando lavos 

e o próprio inventor da lâmpada elétrica “sem o qual o imprudente apresentador não teria existência”,
afirmou o juiz.

 Citando EduTunning 

vamos trocar fotos de pinto ai

23-06-2011 19:36

O engraçado que o direito de resposta era pra ter saido ontem, e pelo jeito nao saiu
Além do mais o Datena ja saiu da BAND faz alguns dias parece

#162

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
2.988
304

Baba O'Riley 

Membro

 Citando Storm SCCP 

caraio por 60 milhões??
eu botava até no meu cu

23-06-2011 19:44

Quem saiu da band foi o comandante habilton

Alguem que assiste o programa sabe se a decisão foi cumprida?

#163

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2006
700
164

Kopzr 

Membro

 Citando Sukime 

O engraçado que o direito de resposta era pra ter saido ontem, e pelo jeito nao saiu
Além do mais o Datena ja saiu da BAND faz alguns dias parece
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Rock 'n tRoll

23-06-2011 19:50

Datena tbm saiu da band, já tá apresentando um programa na record. Ficou com saudades do habilton.

#164

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2009
1.054
41

vilhelmson 

Banido

 Citando Kopzr 
Quem saiu da band foi o comandante habilton

Alguem que assiste o programa sabe se a decisão foi cumprida?

23-06-2011 21:55

cidade alerta record 17hrs!!

#165

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
2.381
193

ethh 

Membro

x)

23-06-2011 22:01

Seria comico se o Datena fosse obrigado a fazer uma retratação com ateus na Record.

#166

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
814

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

23-06-2011 22:35

Eu sou o único ateu que não dá a mínima para os comentários do balofo? 
Haha.

#167

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro
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Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

23-06-2011 23:36

Eu racho o bico como os ateus desse forum ficam sentidos e se matam pra impor suas ideias e verdades
kkkkkkkk

#168

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
2.000
25

AG. 
Membro

23-06-2011 23:44

ele me deve desculpas.

gordo só faz..... ibagens.

#169

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Local: Porto Alegre - RS
Dec 2010
2.470
674

Alpha 

Membro

 Citando BudOg 

Eu também daria meu rabo pro Pelé, Ayrton Senna só pra dar uma alavancada e virar uma celebridade.
E depois disso foderia só com elfos.

23-06-2011 23:45

Pq os religiosos ficam em seus cantos quietos ne?

#170

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
14.181
543

Pacote-San 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando AG. 
Eu racho o bico como os ateus desse forum ficam sentidos e se matam pra impor suas ideias e verdades
kkkkkkkk

PACOTE: pacotesan@gmail.com
11 8409-1382

DESTRAVANDO XBOX SLIM ! DRIVES 0225 e 0401 TAMBEM!!!
IXTREME LT+ 1.9!!!

http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/AG..html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ag..html
http://www.hardmob.com.br/members/alpha.html
http://www.hardmob.com.br/members/alpha.html
http://www.hardmob.com.br/members/Alpha.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/alpha.html
http://www.hardmob.com.br/cinema-musica-televisao-and-quadrinhos/479762-tititimob-wtfmob-xuxa-revela-que-pedida-casamento-michael-jackson-post9326084.html#post9326084
http://www.hardmob.com.br/cinema-musica-televisao-and-quadrinhos/479762-tititimob-wtfmob-xuxa-revela-que-pedida-casamento-michael-jackson-post9326084.html#post9326084
http://www.hardmob.com.br/members/pacote-san.html
http://www.hardmob.com.br/members/pacote-san.html
http://www.hardmob.com.br/members/Pacote-San.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/pacote-san.html
mailto:pacotesan@gmail.com


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-7.html[02/02/2013 10:45:50]

23-06-2011 23:48

Com esse comentário vc acaba de dar lenha pra mais umas 5 páginas, pelo menos.

#171

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
4.606
200

DiE 

Membro

 Citando AG. 
Eu racho o bico como os ateus desse forum ficam sentidos e se matam pra impor suas ideias e verdades
kkkkkkkk

24-06-2011 1:49

Não, sério, eu até me sinto honrado.
O que o Datena sabe e entende de ateísmo, religião, filosofia da ciência etc? Hahaha. Eu entendo mais de
tricô, se bobear.

#172

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Estou certo ou não estou errado?
Jul 2003
41.741
4059

pReD@ToR 

Membro

Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário.
Those who mind don't matter, and those who matter don't mind.

Can't stop, won't stop.

24-06-2011 3:34

Ateh hoje nao vi UM POST, UM, de um religioso fanatico com links/provas e argumentos, do tamanho dos
posts que os caras postam..

A impressao que passa eh que a pessoa quer provar algo pra ela mesma e ver se arrasta meia duzia com
ela.

Claro isso todos fazem, mas os ateus fazem isso com muito mais voracidade e tal... 

btw sobre o topico : o cara eh um sensacionalista du carai, odeio gente assim ;s 
mesmo sendo religioso, espero que ele tome na tarraqueta por isso

#173

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2004
2.000
25

AG. 
Membro

 Citando Pacote-San 

Pq os religiosos ficam em seus cantos quietos ne?

24-06-2011 3:42 #174

MaçãEtílica 
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A questao nao e de ateu se doendo. a questao e que vivemos em uma pais aonde 99% sao de pessoas
estupidas.
Esse tipo de declaracao esta em um nivel muito maiorn de odio do que aquela da jmenina do twitter sobre
nordestinos

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Um burro me suspendeu
Jun 2008
4.941
648

Membro

24-06-2011 9:01

Você vem falar de ódio e diz que 99% das pessoas são estupidas.

Você que é 'da paz' hein!!!!!

#175

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Eu era um aventureiro como voce,
ate que tomei uma flechada no
joelho....

Jan 2001
5.453
307

TechMaster 

Membro

 Citando MaçãEtílica 

A questao nao e de ateu se doendo. a questao e que vivemos em uma pais aonde 99% sao de pessoas
estupidas. Esse tipo de declaracao esta em um nivel muito maiorn de odio do que aquela da jmenina do
twitter sobre nordestinos
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