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Derp.
Continue na sua jornada... pois encontrar pessoas que compartilhem da mesma opinião sobre atendentes
do sexo feminino é relevante para todos. Qquer coisa vc tem seu primo pra te consolar.

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2006
1.009
17

DaRe Ya 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

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.

 Citando Mameluco 

Encoxada no busão e da hora, ja levei varias.

05-03-2012 22:29 # Publicidade

hardMOB
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ateísmoemfoco 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 23:38

Truman.

05-03-2012 22:36 #28

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

com dois N
Jun 2008
2.143
1746

EduTunning 

Membro
Mensagem advertida

Hasgul.

05-03-2012 22:41

Erro...

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

Última edição por ateísmoemfoco : 05-03-2012 às 23:37

06-03-2012 0:21 #30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
5.317
1254

ClapTrap 

Membro

 Citando EduTunning 

eu gosto de mina que me chama de viado filho da puta e me da tapa na cara

Estou esperando o argumento, mulher.
Pelo jeito não tem QI suficiente. Vou
evitar conviver com gente jumenta.

 Citando DaRe Ya 

Derp.
Continue na sua jornada... pois
encontrar pessoas que
compartilhem da mesma opinião
sobre atendentes do sexo
feminino é relevante para todos.
Qquer coisa vc tem seu primo
pra te consolar.

eu gosto de mina que me chama de
viado filho da puta e me da tapa na cara
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 Citando Liev
Stalin, eu virava gay por ele

06-03-2012 5:48

Continuou sem entender nada e ficou ofendido ao se sentir contrariado.

QI de barata.

LOL!

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2000
1.532
211

JameS_BonD 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

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?

06-03-2012 6:28 #32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 6:48

Truman.

06-03-2012 6:53 #33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro
Mensagem advertida

Última edição por Truman : 06-03-2012 às 6:56

Tenho 146 e o teste foi feito com
especialista, duvido que você tenha pelo
menos 80 % disso.
Quem disse que eu fiquei ofendido?
Responder qualquer coisa é ficar
ofendido? Pelo jeito você não passa do
típico brasileiro. Vá se tratar e aprenda
interpretar texto. Esse complexo de vira
lata do brasileiro é foda, qualquer crítica
eles já ficam ofendido.

Hora dessa se você tiver mulher ela deve
está dando para dezenas e tu nem sabe,
e fica defedendo as preguiçosas burras.

Esse síndrome de coitadinho do brasileiro
dá vontade de vomitar, viu como o nível
dos argumentos do pessoal? Isso porque
aqui é um fórum que se encontram
pessoas com uma renda não tão
inferior,fico pensando nas camadas mais
baixas.

Como eu já disse, vou evitar falar com
você, pois você alienado e e um típico
jumento mesmo.
Até mulher tem QI maior que o seu..
Talvez possa ajudar:

 Citando JameS_BonD 

Continuou sem entender nada e
ficou ofendido ao se sentir
contrariado.

QI de barata.

LOL!
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ateísmoemfoco.

06-03-2012 6:57

Como já dizia:

"As mulheres, por serem mais débeis, veem-se obrigadas a depender não da força, senão da astúcia; daí
sua hipocrisia instintiva e sua imodificável tendência à mentira. Por isso o fingimento é conatural às
mulheres e pode ser encontrado tanto nas mulheres tontas como nas inteligentes".

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando Truman 

Você acabou de descrever a realidade em que vive e o porquê nada funciona como deveria, e tudo está
desabando. E não é que as outras mulheres sejam diferentes, elas apenas disfarçam melhor.

É inaceitável que ainda se contrate mulheres pra cargos dessa confiança (quando deveriam botar a mão na
massa como os homens). Pois a maioria só tem idéias ou atitudes imbecis, premissas superficiais, só
valorizam os amigos e o caralho.

São medíocres, incompetentes, sem a menor capacidade de aprender com os próprios erros, e todos
sabem disso (mas olham de lado).

E de tanto e tanto e TANTO errarem, chega uma hora que um certo tipo de erro EXPLODE e fica evidente.

Não que só existam homens que sejam os melhores exemplos do mundo.

PORÉM, mesmo o homem mais incompetente tem o mínimo de consideração por alguma coisa.

As mulheres não respeitam nem a si mesmas e, daí, tudo que fazem é uma merda.

Simples.

Mas o Brasil é especial nesse sentido e se destaca sobre os demais pois basta chegar aqui e respirar esse
ar PÚTRIDO, que qualquer um já pensa em ser ladrão, picareta, vagabundo ou preguiçoso.

O ar do Brasil contamina as pessoas.

Não somos o pulmão do mundo: somos o fígado, pois produzimos a BÍLIS que arreganha o planeta!

06-03-2012 7:24

O unico mau atendimento que sofri de uma mulher foi no poupa tempo se . Ela passou procedimento que
me fez perder o dia e no final a outra atendente disse que aquilo nao era necessário.

#35

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
7.666
37

SympathyForTheDevil 
Membro

Não use assinatura para comércio.

06-03-2012 7:34 #36

http://mocadobrigadeiro.com.br/fica-...e-
saber-ouvir/
http://www.analisedetextos.com.br/20...a
r-textos.html

Meu maior conselho que posso passar,
não seja o típico brasileiro inferior, cara.
Mude!
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?!?!?!

Com todo o respeito: quantos anos você tem?

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
440
77

RamiroCerb 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Vou parar de discutir, antes que eu perco meus 146 de QI discutindo com alienados aqui, não adianta.

06-03-2012 7:48

Verdade, ultimamente tem sido assim mesmo, os homens mais atenciosos e dispostos a realmente ajudar
a resolver os problemas, as mulheres pegam o papel, nem olham na cara e falam é só ir alí, ou "é só
isso"...

Ontem mesmo, fui no DER identificar condutor de multa, a mulher pegou o papel da minha mão carimbou
o verso e jogou numa gaveta, nem confereiu se a indicação era o mesmo da cópia ou coisa e tar... o
rapazinho do lado todo minuncioso e explicativo...

#37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
544

honor 

Membro

One shoot, one kill!

Truman e ateísmoemfoco.

06-03-2012 7:52

Sério cara, você passa imagem de gay...

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sexo: Masculino
Oct 2011
540
450

MarcosHenrique 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

os homens passavam informações mais corretas que elas e atendiam com mais vontade.

06-03-2012 8:06

25 anos.

Uma coisa eu tenho que concordar, pelo menos ninguém usou o argumento que elas tem que cuidar da

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando RamiroCerb 

?!?!?!

Com todo o respeito: quantos anos você tem?
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casa, dos filhos e por isso do estresse todo. Igual quando perguntei se era justo mulher aposentar antes,
pois muitos homens não tiveram filhos e aposentar 5 anos mais tarde não seria justo.

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 8:18

06-03-2012 8:19

O Problema é geral cara... arrumar um funcionario bom ta dificil, aqui no sul pelo menos o mercado ta
super aquecido então tem muitas vagas então o pessoal pricipalmente de pouca renda ta pouco se
fudendo, se eu demiti-lo hoje amanha ele ja estara empregado de volta, então ele querem mais é que se
fod*

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
3.731
43

jeanhb 

Membro

[Assinatura editada pela moderação]

06-03-2012 8:31

Tara pelo primo, preconceito contra homosexuais, gordos e mulheres... Está na hora de buscar ajuda
amigo!

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
2.717
138

MeRcY! 
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 alienado?

Force always attracts men of low morality - A. Einstein

DVSV.

06-03-2012 8:36

Minha namorada, no primeiro emprego dela, me disse que trabalhou com telemarketing da claro, disse que
no começo do emprego e tals, ela era super simpatica, conversava com bastante educação e muito
atenciosa, mas ai falava que sempre aparecia 1~2 no dia que ligava la e ficava dando cantada de
pedreiro: "que voz bonita, sexy, quantos anos vc tem? solteira? casada? é de onde?" blabla... pra pior.
Falou que tinha nego que chegava a ligar todo santo dia e ficava tentando até cair na linha dela...
Logo ela disse que começou a atender mesmo com voz de sono, ou de desgosto, justamente pra nao
despertar interesse de certas pessoas inconvenientes.
É o tal negocio, se de milhares de nego que vc atender por mês, 3 deles gostarem de ti (sua voz), são 3
negos que irão te encher o saco todo santo dia...

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2010
3.457
700

Oxi 
Membro
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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...

06-03-2012 8:40

Cara.. que nada a ver essa comparação.. homem e mulher.. os dois são seres humanos.. e não há
nenhuma diferença em gene.. apenas questão cultural... 

No mundo atual.. está tudo igual.. era o que elas queriam.. então tem de tudo.. mulher que toca a familia
e homem que fica em casa.. 

Zuado é querer comparar uma mulher que tem anos em uma empresa e já esta de saco cheio.. com um
cara que entrou agora e quer mostrar serviço.. se tu inverter os papéis.. vai dar no mesmo...

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2012
1.236
388

Al-Muhajir 

Membro

Pero que sí, pero que no, yo no hablas español

DVSV.

06-03-2012 8:44

Depois quando eu falo que brasileiro é macaco já vem falando de preconceito. Não disse em ser simpática,
disse apenas fazer a porcaria do serviço direito. É difícil fazer o serviço direito?

Mentalidade delas... fazer o serviço direito = ser simpática.

Depois quando falam que são inferiores acham ruim. Só pode fazer o serviço direito se for simpática? Viu
a mentalidade das macacas?

Gente, leiam novamente, não disse em ser simpática, apenas fazer o serviço direito. Nenhum dos homens
foram simpáticos, mas fizeram a merda do serviço direito.

Pelo jeito se confirma a inferioridade de algumas mulheres.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando Oxi 
Minha namorada, no primeiro emprego dela, me disse que trabalhou com telemarketing da claro, disse que
no começo do emprego e tals, ela era super simpatica, conversava com bastante educação e muito
atenciosa, mas ai falava que sempre aparecia 1~2 no dia que ligava la e ficava dando cantada de pedreiro:
"que voz bonita, sexy, quantos anos vc tem? solteira? casada? é de onde?" blabla... pra pior.
Falou que tinha nego que chegava a ligar todo santo dia e ficava tentando até cair na linha dela...
Logo ela disse que começou a atender mesmo com voz de sono, ou de desgosto, justamente pra nao
despertar interesse de certas pessoas inconvenientes.
É o tal negocio, se de milhares de nego que vc atender por mês, 3 deles gostarem de ti (sua voz), são 3
negos que irão te encher o saco todo santo dia...

Última edição por ateísmoemfoco : 06-03-2012 às 8:51

Truman.
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06-03-2012 8:48

Pelo que sei, é basicamente essa a justificativa: a mulher, além do trabalho regular, teria ainda que cuidar
dos serviços domésticos. 
Não obstante eu, você e muitos outros criticarem esse argumento, posso dizer que na MINHA casa meu
pai basicamente descansava enquanto minha mãe realmente se ocupava das tarefas (lavar roupa, pratos,
cozinhar, etc - ressalvados os casos quando havia uma empregada doméstica).

Tópico: se por um lado as mulheres estão se tornando "mais masculinas" (direitos, deveres e até em
alguns costumes) por outro eu penso que você está exagerando. Dê uma volta em um shopping e teste
novamente sua teoria. Talvez você tenha dado azar ou simplesmente viu o que quis ver. Pessoalmente,
acho que o atendimento depende muito mais do setor (o telemarketing, o comerciante, a secretária, etc)
do que do gênero da pessoa. 

Seu tópico, sinceramente, soa como uma frase bem feminina: "todo homem é igual". :|

Em tempo: pare de falar seu QI, velho. Faz você parecer um moleque e, aos olhos de muitos, é como se
você estivesse se gabando de ser do signo de Leão.

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
440
77

RamiroCerb 

Membro

 Citando ateísmoemfoco 

25 anos.

Uma coisa eu tenho que concordar, pelo menos ninguém usou o argumento que elas tem que cuidar da
casa, dos filhos e por isso do estresse todo. Igual quando perguntei se era justo mulher aposentar antes,
pois muitos homens não tiveram filhos e aposentar 5 anos mais tarde não seria justo.

06-03-2012 9:08

Não sendo incompetente quanto sua função.. ok

Gostosura + Ineficiencia-incompetencia = nope 
Prefiro ser atendido por uma feia competente. 

Mas no geral tenho sido bem atendido por gostosas.
As mina pira no papai aqui. 

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Soul Sucker!
May 2010
1.099
188

wh1t3_m0u5e 

Membro

 Citando Overhaulin' 
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" 

Última edição por wh1t3_m0u5e : 06-03-2012 às 9:13

I want my money back ! 
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O Truman está distribuindo verdinhas aqui nesse tópico...
Mas não é só no trabalho que elas perderam a sensibilidade, mesmo quando saía a noite, a mullherada
furando fila como se devessemos dar a frente para elas, no trânsito então, se acham as donas das ruas,
devemos sempre dar passagem, sempre fazer favores...
e reclamam quando pedimos um boquete...

Ui, eu tenho 140 de QI seus burrinhos...deal with it...

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
6.878
75

Preissler 

Membro

  

06-03-2012 10:41

Isso é que é foda. E por causa desse comportamento, elas estão ficando super mal humoradas e cheias de
pedras na mão, seja na rua, no cursinho e, principalmente, na balada. Como se já tivessem que se armar
contra qualquer homem que chegue conversar com elas.

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2010
608
199

palhares_RJ 

Membro

 Citando Oxi 
sempre aparecia 1~2 no dia que ligava la e ficava dando cantada de pedreiro: "que voz bonita, sexy,
quantos anos vc tem? solteira? casada? é de onde?"

06-03-2012 10:48

As putas continuando a atender bem tá valendo 

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Old Scotch Whisky
Dec 2011
4.624
1843

johnnie walker 

Membro

Fortes fortuna adiuvat

06-03-2012 11:25

Prefiro dizer: a população, em geral, perdeu a educação.

#50

Darktag 

Membro
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