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 Senhora xinga deficiente na avenida Paulista e policiais

Essa avenida parece ser movimentada, hein.

#1

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

   

ateísmoemfoco 

Membro

16-09-2011 22:53 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

16-09-2011 22:57

Se eu fosse o policial posso dizer que ia pegar muuuuuuuita tarefa administrativa depois. Mulher filha da

#2

Felipe 

Membro
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puta, ela mesma deficiente chamando o cara de lixo

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

------------------
Aug 2009
4.505
3
1202

   

 Citando Techmaster 

sou burro e ignorante

16-09-2011 23:05

Tá errada de chamar o cara de macaco e deficiente, mas porque ela tava louca desse jeito e por que
queria passar por cima do cara?tem que ver isso ae...acho muito fácil apurar uma história pela metade
como claramente foi e julgar.

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
5.165
71

   

asttair  

Membro

16-09-2011 23:05

Essa velha deve ter o mesmo perfil de quem exige ao empacotador que carregue uma sacola de pão.

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
146
55

   

Piruzão 

Membro

16-09-2011 23:13

Como ela esta na fase do "me processa" não vai dar em nada. E em momento nenhum no vídeo se ve ela
chamando alguém de macaco.

#5

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

10 anos de hMOB!
Jan 2002
5.115
310

   

PUTZIG 

Membro

@Putziig (com dois i's - ii)
b_hlg@hotmail.com

16-09-2011 23:22 #6

G.M.O.B. 
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Esse carinha que ela xingou fica sempre "sentado" com uma caixa pra colocar dinheiro em frente a uma
banca de jornal do lado da Av. Brigadeiro. O maior "estorvo" que ele poderia causar é a necessidade de
dar dois passos pro lado, o que não seria nada de outro mundo pra sra. aí, que tava jogando o andador
nos poliça.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
162
8

   

Membro

16-09-2011 23:25

Pelo vídeo a calçada não parece ser pequena. Não entendi o porquê dela ficar tão furiosa.

Ele já mexeu com alguém lá?

#7

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico
   

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando G.M.O.B. 
Esse carinha que ela xingou fica sempre "sentado" com uma caixa pra colocar dinheiro em frente a uma
banca de jornal do lado da Av. Brigadeiro. O maior "estorvo" que ele poderia causar é a necessidade de
dar dois passos pro lado, o que não seria nada de outro mundo pra sra. aí, que tava jogando o andador
nos poliça.

16-09-2011 23:39

Em que partido você acha que ela vota?

( ) PT
( ) PSOL
( ) PAN
( ) PMDB
( ) PSC
( ) PR

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2006
2.216
141

   

darksoldierofvic 

Membro

 Citando ZuZuBaLaNdIa 

impressionante , nao vejo ngm falando q quer trabalhar e conquistar essa grana com suor , agora dar a
bunda aparece um monte

16-09-2011 23:42 #9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
162
8

   

G.M.O.B. 
Membro

 Citando ateísmoemfoco 

Pelo vídeo a calçada não parece ser pequena. Não entendi o porquê dela ficar tão furiosa.

Ele já mexeu com alguém lá?
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Não, a calçada não é nenhum pouco pequena. Aqui dá pra ter uma noção da largura com uma banca na
frente:

Nunca o vi mexer com ninguém. Se for no lugar que estou pensando mesmo, ele fica ali de boa, "sentado"
com a caixa na frente.

16-09-2011 23:53

passo ali direto, coitado ele nem fica enxendo o saco nem nada

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2003
8.378
265

   

ReflexiS 

Membro

17-09-2011 0:06

Tinha que levar os dois em cana.

#11

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
2.999
679

   

LoKiS 

Membro

Politicamente, Socialmente e Ecologicamente Incorreto!

17-09-2011 0:09 #12
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Parabéns a polícia.

Velha filha da puta.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Serious Business
May 2004
18.925
890

   

Pedrinhu 

Colaborador
hardMOB

17-09-2011 0:10

Estranho isso. Ela talvez descontou alguma frustração no mendigo.

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico
   

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando G.M.O.B. 
Nunca o vi mexer com ninguém. Se for no lugar que estou pensando mesmo, ele fica ali de boa, "sentado"
com a caixa na frente.

17-09-2011 0:11

Velha doida, até a boca dela tá mole com cara de derrame, mais de 60, não vai dar em nada.

Engraçado é a chamada do video chamando ela de rica... hehehehhe

#14

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
5.433
562

   

tomsa2 

Membro

---------------------------------------------------------------------------
Política é isso. Deal with it. by Predator

17-09-2011 0:24

Eu ia até dizer que a véia é user da hardmob. Mas quando ela falou pra ir "prender os bêbados" sem nem
citar os ditos "zé-droguinhas", tive certeza de que não é.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
626
229

   

manodoguetow  

Membro

http://www.hardmob.com.br/members/pedrinhu.html
http://www.hardmob.com.br/members/pedrinhu.html
http://www.hardmob.com.br/members/Pedrinhu.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/pedrinhu.html
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ate%EDsmoemfoco.html
http://www.hardmob.com.br/members/tomsa2.html
http://www.hardmob.com.br/members/tomsa2.html
http://www.hardmob.com.br/members/tomsa2.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tomsa2.html
http://www.hardmob.com.br/members/manodoguetow.html
http://www.hardmob.com.br/members/manodoguetow.html
http://www.hardmob.com.br/members/manodoguetow.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/manodoguetow.html


Senhora xinga deficiente na avenida Paulista e policiais

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/454114-senhora-xinga-deficiente-na-avenida-paulista-policiais.html[01/02/2013 21:37:17]

17-09-2011 0:47

Da muita vergonha ver que existe gente assim.

Tinha que dar uma prensa boa nela pra aprender.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
130
58

   

Mokuro 

Membro

17-09-2011 0:52

também não entendi isso. só porque ela ta bem vestida ela é rica? que besteira...

a velha é completamente senil.

#17

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Aug 2006
3.363
4
2001

   

necr0potenc3 

Membro

 Citando tomsa2 

Velha doida, até a boca dela tá mole com cara de derrame, mais de 60, não vai dar em nada.

Engraçado é a chamada do video chamando ela de rica... hehehehhe

17-09-2011 1:24

véia lazarenta

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
2.164
266

   

jgonc 

Membro

17-09-2011 5:31

Essa mulher tem alguma forma de TOC, algo como síndrome de Tourette (não parece ser o caso dela), ela
é claramente doente.

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2011
2.398
1601

   

jcouves 

Membro
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17-09-2011 5:51

Pois é. Fiquei com pena da velhinha.

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2006
5.329
449

   

Bernerd 

Colaborador
hardMOB

 Citando jcouves 

Essa mulher tem alguma forma de TOC, algo como síndrome de Tourette (não parece ser o caso dela), ela
é claramente doente.

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

17-09-2011 6:17

"Em plena Av Paulista"
"Justamente na AV Paulista"
"Inacreditavel, na AV Paulista".

Pq dao tanta enfase onde aocnteceu??? Se fosse na Brigadeiro Faria lima, Se fosse ma Rua onde o judas
perdeu a bota, que diferenca faria???

#21

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

   

C R O I X 

Membro

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

17-09-2011 6:55

Tem idoso que abusa do direito mesmo, já vi isso claramente em filas de banco e em outros lugares. No
mais, já deve está com esclerose.

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
9.999
73

   

Jet-Li 
Membro

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.

Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

17-09-2011 7:03 #23

Ribeiro 

hardMOB Staff - Moderação
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A velha rá loucassa.
Senil. Debilitada.

Não acontecerá nada com ela além dessa vergonha de ser exposta na tv.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
22.151
1969

   

"O Botafogo tem o dom de me levar do inferno ao paraíso, e vice-versa.
Ele é como eu, é preto no branco. É oito ou oitenta. Somo assim.
Ou é agonia, ou é êxtase.
O Botafogo sou Eu mesmo, sim senhor."

17-09-2011 7:04

lol, pq racismo? no meu entender, a véia chamou o cara de macaco não foi porque ele era negro, e nem
é...

#24

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
534
133

   

pinkfloyd 

Membro

17-09-2011 7:24

Será porque foi justamente na AV Paulista? 

Na verdade racismo é mais discriminação, não nada relacionado a raça. Se você ofender um gordinho e ele
quiser te processar por racismo, ele pode sim.

#25

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
137
38

Autor do tópico
   

ateísmoemfoco 

Membro

 Citando C R O I X  

"Em plena Av Paulista"
"Justamente na AV Paulista"
"Inacreditavel, na AV Paulista".

Pq dao tanta enfase onde aocnteceu??? Se fosse na Brigadeiro Faria lima, Se fosse ma Rua onde o judas
perdeu a bota, que diferenca faria???

 Citando pinkfloyd 

lol, pq racismo? no meu entender, a véia chamou o cara de macaco não foi porque ele era negro, e nem
é...

Última edição por ateísmoemfoco : 17-09-2011 às 7:26
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