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 Você acredita nas notícias que lê?

Estou sempre lendo notícias na internet e algumas vezes na T.V.

O que me impressiona é o quanto uma notícia é deturpada de uma fonte para a outra.

Ontem no Fantástico (estava esperando para ver a resenha da rodada do Campeonato) eu vi algo sobre o
casamento com contrato válido por 2 anos.
A globo pintou como se fosse a pior coisa desde a AIDS. Colocou um advogado falando que era contra.
(lógico... divórcios são fonte de dinheiro para eles.)

Na GloboNews agora estava vendo a notícia falando sobre os cigarros contrabandeados do Paraguai. Que
era mais barato porque não pagava importo e (é claro, é PIOR que o cigarro comum... tem mais bactérias,
substâncias AINDA MAIS CANCERÍGENAS). Logo eu penso que não passa de um golpe para manipular a
população não comprar os tais cigarros.

O mesmo acontece com os tais CDs e DVDs piratas, que estragam aparelhos. Ou seja... Não copie vídeos
caseiros nem nada em DVDs virgens, eles estragam aparelhos.

Vendo um documentário sobre a empresa americana Enron (faliu no começo da década passada, 2001),
você percebe como a manipulação de informações faz com que as pessoas acreditem em qualquer merda.
Essa empresa foi eleita por revistas famosas nos US como a que tinha melhor reputação NO ANO EM QUE
FOI A FALÊNCIA.

Logo penso no tal Pré-Sal... Será que há tanto petróleo como é dito pelo governo/mídia ou será que não
passa de manipulação de informações para aumentar os investimentos?

Enfim... Vocês costumam acreditar nas notícias?
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hardMOB
Publicidade

07-11-2011 12:35

eu acredito em anjos

#2

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2005
8.641
593

   

m4ndrake 

Membro

Na frase "João vende alcool e gasolina", João é um sujeito com posto.

07-11-2011 12:36

Depende, sou bem cético em relação a estas notícias.

#3

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

   

Petralha 

Suspenso

07-11-2011 12:37

"I believe I can fly"... .

#4

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

   

Petralha 

Suspenso

 Citando m4ndrake 

eu acredito em anjos

07-11-2011 12:38

Nem me fale nesta merda porque por conta disso os imóveis na região de Santos aumentaram
ABSURDAMENTE, tudo por conta da maldita especulação.

#5

Shooting rockets!
   

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando azar.god 

Logo penso no tal Pré-Sal... Será que há tanto petróleo como é dito pelo governo/mídia ou será que não
passa de manipulação de informações para aumentar os investimentos?
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2004
8.355
534

Tá na dúvida? Veja minhas referências!  | TAMALOC!
Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

07-11-2011 12:40

Boa parte das notícias são mal feitas porque os jornalistas são fracos mesmo.

Outra parte é moldada para atrair a opinião pública para os interesses de determinado grupo.

Outra parte não tem como ser moldada, então é exibida de forma rápida, insípida, inodora e incolor, e
logo após, mudam de assunto.

Não sobra muita coisa. É preciso questionar, sempre.

#6

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
1.085
590

   

Carranca 

Membro

Forfeit.

 Citando Trapt 
Somos todos iguais minha pica. Todos iguais nessas horas de ideologia escrota. Quero ver o todos iguais
quando o teu tá na reta.

07-11-2011 12:41

Eu acredito em partes.

#7

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

=D
May 2004
5.024
1
113

   

Salt 
Membro

07-11-2011 12:45

Huahuhaua rachei, lembri na hora do As Loucuras de Dick e Jane

#8

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234
543

   

honor 

Membro

 Citando Petralha 

"I believe I can fly"... .
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One shoot, one kill!

07-11-2011 12:49

Isso é parte do problema. 

A notícia chega a uma midia que a veicula como se fosse verdade porque jornalista costuma ser tosco em
sua formação mesmo, tais empresas tem grande capacidade de elaborar apresentações, mas não sabem
bem do que falam.

Um exemplo foi a crise financeira americana. As agências de auditoria, que atribuem aquelas notas de
risco foram as pilantras na história, dizendo que banco falido era AAAA+ pica das galáxias. O que
acontece é que a imprensa, imbecilóide e não capaz de filtrar nada, veicula tais notas de forma normal,
como espelho da verdade, até que a bosta fede. Daí sobra um pouco para a imprensa por ter sido idiota.
Mas o atual responsável foi a agência de risco. 

Não estou excluindo as noticias pagas, que são, portanto, tendenciosas, politicamente arranjadas, etc. Com
interesse DIRETO da imprensa que veiculou. Um caso clássico é o da folha que insiste em tentar
desconstruir a imagem do Lula associando a qualquer coisa negativa. É uma jogada tão básica quanto
funcional, esse ódio alimentado da classe média por ele vem da onde?

#9

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.991
946

   

SDF 

Membro

Última edição por SDF : 07-11-2011 às 12:51

"...nenhuma sociedade suportaria os efeitos de um tal sistema de GROSSEIRAS FICÇÕES, mesmo por um período muito
curto."

Karl Polanyi - sobre a economia de mercado. Era um gênio, o livro é de 1944.

07-11-2011 12:53

Tão fácil odiar o brasil sendo classe média

A Classe média, tem mais acesso a educação, informação doméstica e estrangeira que a classe baixa.

Eles vêm que o Brasil é um país rico... PODRE de rico... e o governo é uma sanguessuga.
Já conversei com noruegueses (recentemente eleita o maior IDH do mundo) e sempre que eu comentava
que queria morar lá... eles falam "voce ta doido... impostos altissimos... custo de vida blablabla"

E o que eu respondo? Custo de vida no brasil é tao alto (ou maior), praticamente mesma % de impostos
(mais na verdade) e a diferença é que la eles tem tudo.. e aqui a gente tem migalhas.

#10

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2004
1.267
94

Autor do tópico
   

azar.god 

Membro

Última edição por azar.god : 07-11-2011 às 12:56

Forfeit e necr0potenc3.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
1.338
148

   

Petralha 

Suspenso

 Citando azar.god 

Tão fácil odiar o brasil sendo classe média

07-11-2011 12:56

Problema de parte da imprensa é que se acham especialistas em tudo .. 

Em relação ao tópico, acredito na maioria das fontes. Outras eu desprezo.

#12

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Edu Tunning Style!
Nov 2003
13.922
696

   

ferA_ 

Membro

07-11-2011 13:05

eu só acreito na Cartal Capital e fontes petistas...

folha, veja, estadão, blog do paulão etc, tudo PIG

#13

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
1.742
904

   

Avgvstvs 

Membro

Por pReD@ToR
E como todo bom vira-lata, cachorrinho, americanizado, grafa o nome da cidade na Língua Inglesa.

07-11-2011 13:32 #14

C R O I X 

Membro
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As agencias de noticias e jornais sao empresas. Como empresas elas visam lucros, ate mesmo pq para
poder sobreviver precisam de dinheiro. Logo elas tem posicoes a favor e contra seus interesses politicos,
economicos e marketeiro.

Quem consome noticia esperando saber estar informado sobre verdades e realidades eh um alienado usado
como massa de manobras. Os atentos e realistas, consomem as noticias e depois avaliam a quem a noticia
interessa, para entender a maneira de pensar e tendencias de sua sociedade ou de um determinado grupo
que influencia certa parcela da populacao com suas informacoes.

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.391
4
415

   

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

kingMOB e Forfeit.

07-11-2011 13:37

Acho que este tópico está querendo manipular meu modo de pensar.

#15

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

   

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

07-11-2011 13:42

Não tenho duvida nenhuma que as reportagens mais importantes da TV Globo e da maioria das emissoras
é manipulada pra favorecer um ou outro grupo.

#16

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
18.394
1177

   

Forfeit 

Membro

 Citando Carranca 

Boa parte das notícias são mal feitas porque os jornalistas são fracos mesmo.

Outra parte é moldada para atrair a opinião pública para os interesses de determinado grupo.

Outra parte não tem como ser moldada, então é exibida de forma rápida, insípida, inodora e incolor, e logo
após, mudam de assunto.

Não sobra muita coisa. É preciso questionar, sempre.
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Ausente durante todo ano de 2013, volto em 1 janeiro 2014.

07-11-2011 13:47

isso deveria ir pra um livro ou algo assim... é a maior verdade que já vi.

o brasil no tempo colonial sustentou sozinho portugal e o resto da europa. dizem que a revolução
industrial só foi possível pelas riquezas naturais das américas.

hoje em dia, o brasil república sustenta os políticos.

@

o tópico me lembrou na hora disso:

#17

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Aug 2006
3.363
4
2001

   

necr0potenc3 

Membro

 Citando azar.god 

Tão fácil odiar o brasil sendo classe média

A Classe média, tem mais acesso a educação, informação doméstica e estrangeira que a classe baixa.

Eles vêm que o Brasil é um país rico... PODRE de rico... e o governo é uma sanguessuga.
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Antes podia até desconfiar, mas agora que não é mais necessário ter diploma em Jornalismo para bem...
ser jornalista, fudeu tudo.

#18

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2003
11.790
53

   

IceMan  

Membro

 Citando hater 

? Era um time muito engraçado, não tinha história, não tinha estadio! Libertadores? Não tinha não, e pelo
jeito nunca terão ?

07-11-2011 14:50

uhauha nada tão profundo, mas coisas que eu achei bizonhas: 

uma vez fizeram uma reportagem no jb sobre os salvamentos que os surfistas faziam na praia, ajudando
os salva-vidas nos dias de ondas maiores, mantendo o povo na prancha e levando de volta pra areia, etc..
dai um camarada meu tinha salvado 2 caras no fds, falou que salvou 4, na reportagem saiu 8.

pm perseguindo bandido, pm atira pra tudo quanto é lado, um cara é baleado, jornal diz que tiro foi do
assaltante. 

reportagem dizendo que fulano estava preso, fulano assistindo a reportagem em casa. 

imprensa é uma bosta. sobre política e pautas de interesse nem acho que vale a pena gastar teclado.
retransmissoras de políticos, padres da universal, máfia de concessões, etc...

#19

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2002
3.637
1436

   

TheDiesel 
Membro

-x-

07-11-2011 15:10

Sim existe muito petroleo abaixo da camada de sal.

Agora sobre notícias é claro que é manipulado.
Lembro que aconteceu comigo. Estava na praia, acho que era no 1 ano do segundo grau, jogando bola
com o pessoal aí veio a Milena entrevistar para o GLobo Esporte. Queria saber da gente a nossa opinião
sobre o Edmundo, algo sobre ele ter vindo para o Brasil passar um tempo aqui e ter faltado aos treinos ou
coisa parecida. Meu amigo disse que ele tava certo e bla bla bla só para aparecer na televisão. Eu falei
que ele estava errado. Não apareci na TV. 

#20

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
2.101
364

   

KodiaK 

Membro
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Última edição por KodiaK : 07-11-2011 às 15:13

07-11-2011 15:24

Nao, soh no que eh publicado na hardmob!

#21

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2000
3.983
62

   

wingman 

Membro

07-11-2011 20:26

sim, porem algumas são bem duvidosas...

#22

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

OM-457 LA - DIWA 864.3E
Dec 2007
12.970
692

   

PALESTRINO 

Membro

contra a secção da linha 278A/10, assine a petição!
http://www.peticaopublica.com.br/?pi...source=message

07-11-2011 20:41

Esses dias eu li um livro chamado A janela de Overton - Glenn Beck. Apesar de ser ficção consiguiu me
convence de que somos totalmente manipulados.

Desde a crise financeira ate aquecimento global
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Tilapia 

Membro

A espera

07-11-2011 20:44

Sim. 100%
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 Citando Uffa 

Tirou toda a merda do pau com a boca e depois correu para o banheiro vomitar...

07-11-2011 21:00

UHEUAHuaheuaheUAEUHE
Boa palestra sobre isso:
http://www.ted.com/talks/lang/por_br...d_science.html

@
Primeiro me mostra o paper, depois eu decido se acredito ou não.
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"The truth is so much more
remarkable."

Oct 2001
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398

   

The Scientist 

Membro

 Citando necr0potenc3 

o tópico me lembrou na hora disso:

http://www.phdcomics.com/comics/archive/phd051809s.gif

 Citando Flamengo 

eu só acho que o intelligent design é muito mais factual do que as mutações aleatórias e seleção natural.
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