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 Mulheres perdendo a educação?

Deixo claro que aqui não é intuito de ofender ninguém, até porque o que conheço de homens estúpidos
não está nem no gibi. Só que algo está me chamando atenção, ultimamente tenho notado em muitos
atendimentos que recebo, muitas estão mais preguiçosas e mal educadas, mais mesmo que os homens.

Essas últimas semanas resolvendo documentação eu notei que muitas delas estavam atendo com má
vontade, e por incrível que pareça, os homens passavam informações mais corretas que elas e atendiam
com mais vontade.

Será que isso é apenas tpm? Ou as mulheres depois que entraram para mercado de trabalho viu que as
coisas não são tão fáceis como parecem ser, aí trabalham irritadas com vida?

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

ateísmoemfoco 
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esf e Truman.
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hardMOB
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Pensei que o @Truman 
@
O mercado não é facil para ninguém,e atendentes são mal-educados desde sempre,independente do
sexo.Talvez algum fator cultural,ou genetico tenha alguma influencia nisso,mas se existir ela é muito
pequena
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 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

05-03-2012 20:43

Claro que sim, só que o estranho que os homens na maioria foram educados, talvez tenha sido exceção
essas semanas. O que notei que muitas estavam desinformadas, nem ligo pela mal educação, problema
que quem me passou informação errada foi exatamente elas.
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Autor do tópico
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Membro

 Citando brunoalvs 

Pensei que o @Truman 
@
O mercado não é facil para ninguém,e atendentes são mal-educados desde sempre,independente do
sexo.Talvez algum fator cultural,ou genetico tenha alguma influencia nisso,mas se existir ela é muito
pequena

05-03-2012 20:46

Talvez seja só impressão sua. Mas a verdade é que quando conversamos com um homem esperamos uma
resposta muito mais neutra e sem emoção. Ja mulher acha que uma resposta emocional em um local de
trabalho é algo normal.
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Forfeit 

Membro

Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

Marf, CloneD*** e Rotpar.

05-03-2012 20:51

é a sua aparência cara

faz uma plástica
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Fortes fortuna adiuvat

05-03-2012 20:52

Escravo de boce.. Cara, nem é por isso, meu primo é loiro de olho azul, é galã mesmo para padrões
brasileiro, e mesmo assim ele tem notado isso nas mulheres.
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Membro

 Citando johnnie-walker 

é a sua aparência cara

faz uma plástica

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 20:55

05-03-2012 20:53

Nesse ponto eu realmente tenho que concordar com o você e com @Truman :Conseguiram entrar no
mercado de trabalho mas as vezes ainda não conseguem agir de forma profissional e conter as emoções,e

por causa disso acabam,horas se fudendo,horas (na maioria das vezes )fudendo outras pessoas.
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Rotpar 

Membro

 Citando Forfeit 
Talvez seja só impressão sua. Mas a verdade é que quando conversamos com um homem esperamos uma
resposta muito mais neutra e sem emoção. Ja mulher acha que uma resposta emocional em um local de
trabalho é algo normal.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

05-03-2012 20:54

Vai no psicologo tratar essa tara pelo seu primo
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Die Hard., Holocaustous, LoKiS e mais 6.
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 Citando Pacote-San
Cabei de ver ultimo epi de ouran pqp ahuah Final soberbo e eu quero mais caralho hAUHAU

05-03-2012 20:56

Sim, tenho notado muito disso.
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LeftHandOfGod 

Membro

Two tampons pass you on the street. Which one stops to say hello?

Neither, they're both stuck up cunts

05-03-2012 21:07

sim, algumas perderam o respeito e a decencia!
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14.353
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André 

Membro

 Citando Carlos Alberto Valderrama 

Sonhem que o pequenino fluminense passará por nós.. podemos entrar com o time B e com o Marcio
Resende em campo, não adianta, time pequeno é time pequeno e libertadores e outra história

05-03-2012 21:10

Eu ja nem ligo, essas porr@s nunca resolvem nada...
Se é problema com internet/telefone/tv, vo direto na Anatel, ai o povo que me deu problema (Claro,
Virtua, blabla), me ligam no máximo em 3 dias ou ja resolvem.
Se for outra coisa, procon, enfim, qualquer orgão responsável que bata mais nele do que eu... infelizmente
¬¬
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 Citando Barack Osama 

...que eu curto jogar banco imobiliario nos sabado a noite com meu pai, que a gente toca punheta junto...

05-03-2012 21:30

Se as mulheres forem só um pouquinho simpáticas, vai ter muito homem achando que ela está dando bola
e está afim dele.
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Registro:
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2.999
680

LoKiS 

Membro

Politicamente, Socialmente e Ecologicamente Incorreto!

Marf, Holocaustous, DVSV e mais 2.

05-03-2012 21:36

Essa frase ficou mais homossexual que o Richarlyson. Talvez seja isso, vire homem e aprenda a falar com
mulheres.
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17

DaRe Ya 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Escravo de boce.. Cara, nem é por isso, meu primo é loiro de olho azul, é galã mesmo para padrões
brasileiro, e mesmo assim ele tem notado isso nas mulheres.

DVSV.

 Citando Mameluco 

Encoxada no busão e da hora, ja levei varias.

05-03-2012 21:37

Pior que eu já notei isso algumas vezes também. Já fui melhor atendido (no sentido de atendimento
satisfatório de resolver mesmo a parada, e no quesito educação) por homem do que por mulher tanto no
serviço público quanto em lojas, assistência técnica, etc. Confesso que sempre rolava um pensamento de
"deve estar de tpm" hehe... =(

É legal ser bem atendido em qualquer ocasião e circunstância, mas nada supera uma atendente graciosa,
com voz macia e duas pelas peitolas 
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ateísmoemfoco.

05-03-2012 21:38

Por que muitos confundem educação com simpatia? Não estou reclamando de não serem simpáticas, até
porque nenhum dos homens foram simpáticos, só que atenderam bem e não ficaram com preguiça para
passar as infomações devidas e fazer o serviço direito igual gente.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando LoKiS 

e as mulheres forem só um pouquinho simpáticas, vai ter muito homem achando que ela está dando bola e
está afim dele.

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 22:16

Truman.

05-03-2012 21:41

Típico cara alienado, não concorda com argumentos que não o satisfaz. Parece que vivemos numa
ditadura, se eu criticar mulher por alguma coisa sou machista ou gay. Então só vivemos para alogiar? Elas
são pagas para trabalhar, como os homens que atenderam também são, senão fosse isso eu não daria
mínima. Por isso as vezes concordo com argumentos de alguns conservadores mesmo sendo de esquerda.
Só podemos elogiar mulher, quanta vezes na tv ou rádio vejo falando que mulheres são mais inteligentes
e não vi ninguém ofendido com isso.

Parece que é criança, vamos aprender ouvir crítica.

As vezes entendo, pois:
homens = racional
mulher = emocional
Mas quando são pagas devem ser mais racionais, e menos burrinhas sim.

#16

Registro:
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Verdinhas:
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Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando DaRe Ya 

Essa frase ficou mais homossexual que o Richarlyson. Talvez seja isso, vire homem e aprenda a falar com
mulheres.

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 21:52

Truman e Rotpar.

05-03-2012 21:45

sim... parece q elas tão perdendo a virgindade tb... corra para as colinas!
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edit: post #123... level michael jackson
Mensagens:
Verdinhas:

870
490

Última edição por publicserver : 05-03-2012 às 21:46

05-03-2012 21:51

mas todo mundo é sem educação mesmo,
pelo menos aqui onde moro

só se vê gente stressada / ansiosa, com pressa e cara de bunda
independente de ser macho ou fêmea

Spoiler: 

aheuheauea

#18

Registro:
Mensagens:
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d.bodhi 
Membro

05-03-2012 21:56

a moça que me atendeu no TRE quando fiz o recadastro biométrico era uma beleza
no auge de seus prováveis 30 anos, era bonita, tinha senhoras tetas e me atendeu muito bem mesmo na
zona que tava (inventei de ir lá no começo desse ano, faltando 2 semanas pro fim do prazo heuehuheeh)

até zoou o fato da minha rua/cep não existir no sistema deles, fiquei wtf na hora e realmente não
aparecia, teve que colocar o nome manualmente
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9.873
54

:3
:3
:3

05-03-2012 21:59

Eu nem ligo se tá com cara de bunda, o problema é a a burrice de algumas. Hoje quase teria que fazer
uma declaração, senão fosse um sujeito iria perder vaga aqui. Mulher teimando que seria necessário fazer
uma declaração aí o o homem que trabalha lá que falou para a jumenta que segunda via não precisaria .
A outra foi falando que era impossível recuperar o número da carteira de trabalho, aí o outro foi e pegou.
E ela tava na maior falta de vontade. Pior de tudo que a penúltima vez que fui lá era a mesma cidadã,
isso há 3 anos.

Pior de tudo que a bicha era feia que dói, e falam que as bonitas são mal educadas, acho totalmente o
contrário. Geralmente essas feias são revoltadas com a vida, acabam descontando nos outros, lol.
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Autor do tópico

ateísmoemfoco 
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 Citando Drågnum 

mas todo mundo é sem educação mesmo,
pelo menos aqui onde moro

só se vê gente stressada / ansiosa, com pressa e cara de bunda
independente de ser macho ou fêmea

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 22:06

borciolli.

05-03-2012 22:04

Da próxima vez, procure serviços com profissionais homossexuais do sexo masculino.
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JameS_BonD 

Membro

DVSV.
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HAHAHA, tão vendo o que escrevi logo acima? Daqui alguns anos demitir mulher ou gordo se não tiver
fazendo o serviço direito será considerado crime. Quem critica mulher é homossexuais? deixa-me me ver,
você é alienado?

Registro:
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Autor do tópico

Da próxima vez, procure serviços com profissionais homossexuais do sexo masculino.

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 22:16

Truman.

05-03-2012 22:18

Sua sensibilidade é tão boa quanto de uma barata.

Esse Einstein do seu avatar só está de enfeite, pelo jeito. 

Não te chamei de gay. Só afirmei que homossexuais, por constatação empírica minha, são mais
atenciosos.

Talvez, vc ganhe até um beijo.

LOL!
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Membro

 Citando ateísmoemfoco 

HAHAHA, tão vendo o que escrevi logo acima? Daqui alguns anos demitir mulher ou gordo se não tiver
fazendo o serviço direito será considerado crime. Quem critica mulher é homossexuais? deixa-me me ver,
você é petista?

05-03-2012 22:20

Eu acho algumas preguiçosas e muito desinformadas, as que não são, muitas vezes tenho vontade de
chamar pra sair. 
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Ai, ai, cara, você é mulher? Vocês transferiu o que é de você para mim. Vou parar de discutir, antes que
eu perco meus 146 de QI discutindo com alienados aqui, não adianta.

Hoje a situação tá desse jeito, daqui 10 anos quem escrever criticando poderá ser preso. Um conselho, não
seja o típico brasileiro, estude, aprenda interpretar, saiba ouvir critica.

Última pergunta, você é mulher?
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Membro

 Citando JameS_BonD 

Sua sensibilidade é tão boa quanto de uma barata.

Esse Einstein do seu avatar só está de enfeite, pelo jeito.

Não te chamei de gay. Só afirmei que homossexuais, por constatação empírica minha, são mais atenciosos.

Talvez, vc ganhe até um beijo.

LOL!
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Truman.
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