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Caro Truman,

o conteúdo da seguinte mensagem:

http://www.hardmob.com.br/boteco-har...ml#post9668034

Neguinho diz que mulheres que posam nuas são poucas, comparadas
com as outras, mas se esquece que as "outras" não foram convidadas. 

Mas não é esse o objetivo de toda mulher? Ganhar a vida usando o
corpo? Se entupir de materialismo? 

Tudo o que uma mulher faz é pela inflação do próprio ego. Seja

arreganhar o cu pra todo mundo ver, seja alugar o corpo. 

Apenas pelo ego e materialismo. Nunca será por razões intelectuais, e

muito menos algo que nasceu por motivação própria. 

fora interpretado como inadequado segundo as normas de participação da
hardMOB:

Motivo: Conteúdo ilegal

Desta forma 16 pontos de advertência foram incluídos em sua conta os
quais terão validade de dias.

O acumulo de 20 pontos com advertências acarretará na suspensão
provisória de sua conta.

Pedimos a gentileza de atenção ao conteúdo de suas mensagens na
hardMOB no sentido de não incorrer em qualquer ilegalidade ou
comportamento ofensivo em relação aos demais usuários.

Obrigado,
hardMOB
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hardMOB Staff - Moderação

Já visitou o TeamSpeak da hardMOB?. TS gratuito e aberto à comunidade.
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