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sim, e vc acha que esse lance entre o Temer e a esposa dele é amor puro, sem interesse. Sério ? Não tem
nenhum rolleyes escondido não ?

como o boça diria, SAI DA BOLHA CHAMPZ 
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Tevatron 

Membro

 Citando Berserk3r 

Cara quem é você para julgar as pessoas assim Champz?vc conhece o coração dos outros?

04-01-2011 23:10 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

05-01-2011 16:35

Se é por interesse ou não, acho q não cabe a ninguém aqui julgar. Alguns pontos:

1) Michel Temer não parece ter 70 anos. Se alguém me falasse q ele tem 50 eu acreditaria, está mto
conservado, deve se cuidar mto.

2) A mulher dele é lindíssima, peladinha deve ser coisa de louco 
3) Um homem de 70 anos ta comendo mto bem, melhor do que 99,9% dos invejosos desse forum

Flw
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FATO!

eu até botaria mais um 9 depois da virgula.
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 Citando BirdKiller 

3) Um homem de 70 anos ta comendo mto bem, melhor do que 99,9% dos invejosos desse forum

Flw

05-01-2011 19:55

incrivel como uma pessoa com poder e muito dinheiro no banco pode fazer........eu tambem vir a posse da
dilma e vi aquele mulherão.
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Membro

06-01-2011 0:33

Eu só digo uma coisa: é fácil conhecer todo mundo. O ser humano é facilmente medido pelo o que
aparenta ser, qual um livro vagabundo cuja capa é podre e poída...

Ou colorida, linda, sensacional...

Mas, bem sabemos, o que tem lá dentro é medonho. 

Essas pessoas que se impõem pelo dinheiro, pela fama, pelo poder de qualquer tipo, são sórdidas. 

Nojentas, podres, criaturas que não merecem nem estar na bosta da mosca do cavalo do bandido. 

E eu acho que é isso que todos nós deveríamos fazer: parar de nos guiar pela busca do "respeito", mas
objetivar o MERECIMENTO de nossa consideração.

Mas o brasileiro é puta de dois centavos. Se vende fácil, basta jogar um punhadinho de atenção pra ele

que o infeliz se abre feito um guarda-chuva de carinhos, protegendo o "poderoso"... 

#130

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.825
510

   

Truman 
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 Citando BirdKiller 

Se é por interesse ou não, acho q não cabe a ninguém aqui julgar. Alguns pontos:

1) Michel Temer não parece ter 70 anos. Se alguém me falasse q ele tem 50 eu acreditaria, está mto
conservado, deve se cuidar mto.

2) A mulher dele é lindíssima, peladinha deve ser coisa de louco 
3) Um homem de 70 anos ta comendo mto bem, melhor do que 99,9% dos invejosos desse forum

Flw
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Porque sonha, um dia, ser igual a ele. 

Já eu, que não sonho ser nada, a não ser eu mesmo, continuo, célere, cuspindo nessa festa falsa. 

06-01-2011 8:21

Pessoal reclama de BBB, mas vive falando da vida dos outros... Gente que nao ta nem ai pra opniao de
vcs. Aposto que pra ela é um orgulho ser a esposa do vice presidente do país, a família dela acha ela
fodastica por isso.

Ele podia comer e vazar. Provavelmente ela sabe se portar, sabe fazer conexoes, se relacionar com as
esposas de outros politicos... enfim, tem suas qualidades sociais que o fizeram escolhe-la como esposa.

Deixem de mimimi e vão cuidar de vossas respectivas vidas.
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Membro

06-01-2011 8:29

Bah, enquanto vocês estão discutindo aqui o Temer come um patcha gostosa.
Dane-se se foi por dinheiro ou não o corpo é dela, o dinheiro é dele e ninguém mais tem nada a ver com
isso, abraços.

#132

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2010
836
40

   

tmp 

Membro

06-01-2011 8:36

Não entendo como chamam esta mulher de linda, sendo que a mesma já foi comparada até com a Geyse
Arruda. (Irmã perdida)
Ela pode ter sido bonita na epoca daquela foto de concurso, e mesmo naquela epoca, ela era só bonita,
nada demais.
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Membro

Referências

"Many people would sooner die than think; In fact, they do so."
Bertrand Russell sobre o Hardmobiano Médio.
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06-01-2011 8:55

Gosto é gosto, eu acho ela mt bonita, vc não acha? Valeu comedor.
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 Citando Vertus_ 

Não entendo como chamam esta mulher de linda, sendo que a mesma já foi comparada até com a Geyse
Arruda. (Irmã perdida)
Ela pode ter sido bonita na epoca daquela foto de concurso, e mesmo naquela epoca, ela era só bonita,
nada demais.

06-01-2011 8:59

Peralá, ela é bonita e alta... pá. Mas não é nenhuma deusa, pq colocam foto dela de maiô com o corpo
enxuto de 10 anos atrás.

Na posse ela tem uma leve barriguinha e tal, mas claro que por ser alta, fazer aquela cara de indiferença
e ser a única mulher bonita na cerimônia fez ela ter todo esse destaque, mas não é a última coca-cola do
deserto não...

Agora o Temer ter 70 anos?!?!?! takeopariu! Eu com 26 acho que to mais judiado que ele........
ahehahehaheh
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Registro:
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e.Raze 

Membro

06-01-2011 9:03

Velho, não é só q beleza q conta. Ela tem classe e com certeza é uma dama na sociedade, sabe se portar,
com certeza é inteligente, sabe conversar e tem cultura, o q a diferencia de 90% das gostosas biscateiras
q aparecem por aí.. E eu sinceramente prefiro ela agora do q há 10 anos atrás, mto mais cara de fêmea
gostosa. Ela é mto bonita e diferenciada, por isso é a mulher do Temer.

Clique aqui para ver a imagem completa.
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 Citando e.Raze 

Peralá, ela é bonita e alta... pá. Mas não é nenhuma deusa, pq colocam foto dela de maiô com o corpo
enxuto de 10 anos atrás.

Na posse ela tem uma leve barriguinha e tal, mas claro que por ser alta, fazer aquela cara de indiferença e
ser a única mulher bonita na cerimônia fez ela ter todo esse destaque, mas não é a última coca-cola do
deserto não...

Agora o Temer ter 70 anos?!?!?! takeopariu! Eu com 26 acho que to mais judiado que ele........
ahehahehaheh
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Ela ta vestida e arrumada de forma comportada e com o cabelo preso, com tranças.. Imagina ela arruma
com um visual "vestida para matar"??? Cabelão solto e roupa mais ousada?!?! Ficaria muito gata, melhor
q mta mulher tosca por aí q mtos pagam o maior pau tipo celebridades gringas de 48kg.

Última edição por BirdKiller : 06-01-2011 às 9:06

06-01-2011 9:14

Fato, ao lado da Dilma até eu fico bonito :P
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06-01-2011 9:54

prove! 
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 Citando tmp 

Fato, ao lado da Dilma até eu fico bonito :P

06-01-2011 13:36

Pq normalmente essas loiras meio grande e com tendência a engordar (presta atenção no tamanho do
braço) são meio lentas na cama... 'normalmente' as mais magrinhas e atléticas são mais fodas
(literalmente)

Mas claro que eu também paguei um pau pra ela quando vi na posse da presidente, mas só não digo que
ela é tudo de bom assim como vem fazendo a fama agora. Mas aaaaaaaaaaaaaaltamente pegável.
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 Citando BirdKiller 

Velho, não é só q beleza q conta. Ela tem classe e com certeza é uma dama na sociedade, sabe se portar,
com certeza é inteligente, sabe conversar e tem cultura, o q a diferencia de 90% das gostosas biscateiras
q aparecem por aí.. E eu sinceramente prefiro ela agora do q há 10 anos atrás, mto mais cara de fêmea
gostosa. Ela é mto bonita e diferenciada, por isso é a mulher do Temer.

http://4.bp.blogspot.com/_FNm2mr_z9u...cela+temer.jpg

Ela ta vestida e arrumada de forma comportada e com o cabelo preso, com tranças.. Imagina ela arruma
com um visual "vestida para matar"??? Cabelão solto e roupa mais ousada?!?! Ficaria muito gata, melhor
q mta mulher tosca por aí q mtos pagam o maior pau tipo celebridades gringas de 48kg.

06-01-2011 15:40

E você descobriu tudo isso ao vê-la em pé pela televisão por 10 minutos?
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 Citando BirdKiller 

Velho, não é só q beleza q conta. Ela tem classe e com certeza é uma dama na sociedade, sabe se portar,
com certeza é inteligente, sabe conversar e tem cultura,
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Porque você ouve mas não escuta?

06-01-2011 15:45

Não não. Assisti a uma entrevista dela, procura q tem na net.

Mas nem precisaria.. Vc acha q o Michel Temer, um sujeito com influência, poder e grana, escolheria uma
mulher apenas bonita, sem nenhum intelecto e outros atributos não físicos, para ser sua esposa? Uma
criança de 7 anos tiraria essa conclusão, se vc não consegue eu lamento por vc.
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 Citando MobWatcher 
E você descobriu tudo isso ao vê-la em pé pela televisão por 10 minutos?

Última edição por BirdKiller : 06-01-2011 às 15:48

06-01-2011 15:57

O Temer é alfa.
O cara é poderoso, inteligente (pra ser político poderoso precisa disso), provavelmente tem as manhas pra
conversar.

Francamente não acho que isso seja estranho.
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Membro

 Citando Happosai 
O Temer é alfa.
O cara é poderoso, inteligente (pra ser político poderoso precisa disso), provavelmente tem as manhas pra
conversar.

Francamente não acho que isso seja estranho.

http://i.imgur.com/RzPcz.jpg
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Não entendi...

O que o Locke falou tá certinho.
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    Citando YBR 

 

06-01-2011 16:15

Não entendi...

O que o Locke falou tá certinho.[2]
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06-01-2011 16:18

Só encontrei uma muito breve aqui e um depoimento de campanha.

Eu não disse que não teria, questionei apenas a rapidez que você chegou a conclusão sobre todas as
habilidades intelectuais dela. Pode muito bem ser absolutamente ignorante quanto ao 'mundo' (história,
notícias, ciência) mas ter muito tato e saber lidar com pessoas.

Uma criança de 7 anos muito provavelmente se basearia em preconceitos, o que eu não acho a melhor
base para conclusões. Se você se apega tanto a pensar desta forma nada podemos discutir.
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 Citando BirdKiller 

Não não. Assisti a uma entrevista dela, procura q tem na net.

 Citando BirdKiller 

Mas nem precisaria.. Vc acha q o Michel Temer, um sujeito com influência, poder e grana, escolheria uma
mulher apenas bonita, sem nenhum intelecto e outros atributos não físicos, para ser sua esposa? Uma
criança de 7 anos tiraria essa conclusão, se vc não consegue eu lamento por vc.

 Citando BirdKiller 

Uma criança de 7 anos tiraria essa conclusão, se vc não consegue eu lamento por vc.

Porque você ouve mas não escuta?
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http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/434889-amor-lindo-junta-de-idades-tao-diferente-ne-abraco-temer-6.html[04/02/2013 14:12:55]

Caraca, como os valores estão invertidos, nego pagando pau pra um cara que é um deus do fisiologismo,
cujo unico objetivo é conseguir o maior quinhão possível de benesses da "corte" líder de um partido que
não passa de agrupamento de corruptos da velha geração, que acha natural (e se sente surpreso com
gente que discorda) que o qué é publico se misturar com o seu privado. Com políticos do calibre do Temer
só tem uma direção que esse país toma: para trás.

Maioria do pessoal aqui se indigna com corrupção mas se tornar ou ser filho de um Sarney ou um Quercia,
no íntimo achariam uma ótima idéia...

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

To nem ai...
Aug 2010
3.616
905

   

06-01-2011 17:37

pics das mulheres q vc pega entao.
lindão.

#148

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2007
3.104
535

   

DUDU :) 
Suspenso

 Citando Vertus_ 

Não entendo como chamam esta mulher de linda, sendo que a mesma já foi comparada até com a Geyse
Arruda. (Irmã perdida)
Ela pode ter sido bonita na epoca daquela foto de concurso, e mesmo naquela epoca, ela era só bonita,
nada demais.

06-01-2011 17:42

Issae!!!!! Temer só tem essa "carne fresca" por que ta roubando do povo!!

Esse desgraçado!!!!

E a mulher dele também não presta! por que faz pose de gostosona com o dinheiro do Temer que é sujo!!

#149

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2009
233
0

Autor do tópico
   

TobiasAguiar  

Membro

 Citando OpVistar 

Caraca, como os valores estão invertidos, nego pagando pau pra um cara que é um deus do fisiologismo,
cujo unico objetivo é conseguir o maior quinhão possível de benesses da "corte" líder de um partido que
não passa de agrupamento de corruptos da velha geração, que acha natural (e se sente surpreso com
gente que discorda) que o qué é publico se misturar com o seu privado. Com políticos do calibre do Temer
só tem uma direção que esse país toma: para trás.

Maioria do pessoal aqui se indigna com corrupção mas se tornar ou ser filho de um Sarney ou um Quercia,
no íntimo achariam uma ótima idéia...

06-01-2011 18:05

eu faria o mesmo se tivesse a grana como ele....... quem nao faria ????????????

#150

andrepmrj 
Membro
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