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Truman é punk! iauhuHA

@Topic :

Dilma, vá lavar uma louça, filadaputa!

#51

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
1.548
173

vieN 

Membro

 Citando Truman 

A mais pura das verdades. Sempre rolou, rola e continuará rolando esse parasitismo, e justamente

daqueles que nunca contribuiram com nada e que só fazem tomar. 

É por isso que eu sempre digo: desliguem a televisão. Não consumam nada que venha da mídia, não
contribuam, saiam fora de toda essa merda! 

É tudo enganação, é tudo mentira, os caras são foda, querem aprisionar, querem prender vocês e de
maneiras que vocês nem fazem idéia.

E, burros do jeito que vocês são, vão entrar na conversa dos caras e viver aprisionados até o fim dos seus
dias...

Passando pros seus descendentes a mesma miséria, a mesma prisão. 

Se é pra dar um conselho, o único que dou é esse: ficar longe dessa gente e disso tudo.

E, claro, parar de votar! Mas votar nulo por si só não basta. TEMOS QUE PARAR DE VOTAR DE VEZ! 

Tem que partir pra desobediência civil e a ação pacífica, simplesmente dizendo "NÃO PARTICIPO DESSA
PORRA E VÃO TODOS TOMAR NO CU!"

NO CU! 

 Citando Queen 

no ano novo vou querer mais caralho!!!
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Publicidade

09-03-2012 1:26

Perfeita a palavra, parasitas ... mais bonito é legislar no tapetão com esse tipo de medida canalha,
enquanto houver esse tipo de conceito subjetivo pra justificar uma mp, vai acontecer isso. Quando não é
do executivo é ativismo judiciário de algum juiz filho da puta brincando de Salomão.

#52

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2010
237
45

lockheed. 
Membro

A mais pura das verdades. Sempre rolou, rola e continuará rolando esse parasitismo, e justamente
daqueles que nunca contribuiram com nada e que só fazem tomar

- Veritá Effettuale -

 

09-03-2012 1:58

Nojo das bichinhas que tem medo da mulher ficar com a casa e ficarem sem teto por não conseguirem
correr atras de outro lugar pra ficar se separarem. Na epoca dos meus avós, dos meus pais... a casa é
sempre da mulher e dos filhos, nunca do homem. Se a mulher ficasse louca, o homem saia de casa. Se ele
achasse outra, ele saia de casa. Se ela traisse, ele saia de casa. Questão de honra, no minimo.

E é claro que se for uma exceção onde a mulher tenha feito uma merda muito grande e o homem tenha
testemunhas e a caralhada toda, o homem vai conseguir ficar com a guarda dos filhos e a casa caso tenha
comprado por esse programa e somente por isso tenha ficado em nome da mulher.

#53

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

 

09-03-2012 4:59 #54

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2010
237
45

lockheed. 
Membro

 Citando Todeswunsch 

Nojo das bichinhas que tem medo da mulher ficar com a casa e ficarem sem teto por não conseguirem
correr atras de outro lugar pra ficar se separarem. Na epoca dos meus avós, dos meus pais... a casa é
sempre da mulher e dos filhos, nunca do homem. Se a mulher ficasse louca, o homem saia de casa. Se ele
achasse outra, ele saia de casa. Se ela traisse, ele saia de casa. Questão de honra, no minimo.

E é claro que se for uma exceção onde a mulher tenha feito uma merda muito grande e o homem tenha
testemunhas e a caralhada toda, o homem vai conseguir ficar com a guarda dos filhos e a casa caso tenha
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Aposto que você nunca comprou nem um Celta usado com seu próprio dinheiro para defender uma
manginisse dessa.

comprado por esse programa e somente por isso tenha ficado em nome da mulher.

- Veritá Effettuale -

Victordhuend :D, Moda Focka e eduhunter.

 

09-03-2012 5:46

Isso que da colocar mulher no poder...so faz merda. 

Exatamente a mesma coisa de colocar uma mulher pra ser Manager, so faz merda. 

O Homem sempre tem que estar no poder, mulher faz as coisas por impulsão e não pela logica. 

Olha a cagada feita ai....o Cara vai la, paga a casa praticamente sozinho, ai a mulher trai o marido e ainda
fica com a casa. 

Por isso eu digo, casar eh coisa mais burra que alguem pode fazer, ta apaixonado, mora junto e ja era.

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
517

PirocaAssassina  

Membro

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

Moda Focka, Crock®, eduhunter e mais 3.

 

09-03-2012 5:51

E na maioria dos casos o homem paga a maior parte da casa

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.452
791

Rotpar 

Membro

Truman.

 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.
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09-03-2012 6:58

Cara, é sério, você já comprou algum bem na vida? Sabe o PERRENGUE que é pra pagar? O cara fica lá,
anos, as vezes DÉCADAS pra pagar um cantinho.. pqp a quantidade de ASNOS que estão dentro do
quarto, postando de um pc, está IMENSA!

Finalmente alguém falou!!! 

Outro post perfeito! 

E nego ainda defende.. caralho mano, dá uma raiva fudida ver os posts do predador.. só porque ele é
feirante e não pode comprar uma casa!

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Nojo das bichinhas que tem medo da mulher ficar com a casa e ficarem sem teto por não conseguirem
correr atras de outro lugar pra ficar se separarem. Na epoca dos meus avós, dos meus pais... a casa é
sempre da mulher e dos filhos, nunca do homem. Se a mulher ficasse louca, o homem saia de casa. Se ele
achasse outra, ele saia de casa. Se ela traisse, ele saia de casa. Questão de honra, no minimo.

E é claro que se for uma exceção onde a mulher tenha feito uma merda muito grande e o homem tenha
testemunhas e a caralhada toda, o homem vai conseguir ficar com a guarda dos filhos e a casa caso tenha
comprado por esse programa e somente por isso tenha ficado em nome da mulher.

 Citando lockheed. 
Aposto que você nunca comprou nem um Celta usado com seu próprio dinheiro para defender uma
manginisse dessa.

 Citando PirocaAssassina 

Isso que da colocar mulher no poder...so faz merda. 

Exatamente a mesma coisa de colocar uma mulher pra ser Manager, so faz merda. 

O Homem sempre tem que estar no poder, mulher faz as coisas por impulsão e não pela logica. 

Olha a cagada feita ai....o Cara vai la, paga a casa praticamente sozinho, ai a mulher trai o marido e ainda
fica com a casa. 

Por isso eu digo, casar eh coisa mais burra que alguem pode fazer, ta apaixonado, mora junto e ja era.

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

KingNobil,  foooooo, Moda Focka e mais 5.

 

09-03-2012 7:05

hauahuiahuiahuiahauihauihaiuahauihauihauiahiah to rindo demais.

#58

Registro:
Mensagens:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420

PirocaAssassina  

Membro

 Citando eduhunter 

dá uma raiva fudida ver os posts do predador.. Só porque ele é feirante e não pode comprar uma casa!
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Verdinhas: 517

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

 

09-03-2012 7:09

Se eu já não tivesse assinatura, usaria essa bela frase que demonstra um conselho bastante sábio. Vou
até anotar aqui no bloco de notas.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
382

capitalismo 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

casar eh coisa mais burra que alguem pode fazer, ta apaixonado, mora junto e ja era.

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

 

09-03-2012 7:10

Nao entendi seu sarcamo, por favor, explique se.

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
517

PirocaAssassina  

Membro

 Citando capitalismo 

Se eu já não tivesse assinatura, usaria essa bela frase que demonstra um conselho bastante sábio. Vou
até anotar aqui no bloco de notas.

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

 

09-03-2012 7:10

Enquanto isso, a vadiazinha que deu pro neymar ganhou uma cobertura e pensão de 30k. Isso em SP
heim lagosta.

#61

Registro:
Mensagens:

Moderador Boteco
Oct 2000
6.234

honor 

Membro
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Verdinhas: 544

One shoot, one kill!

 

09-03-2012 7:16

Não FOI sarcasmo. Falei sério.

#62

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Anarcho-capitalism
Feb 2012
1.498
382

capitalismo 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Nao entendi seu sarcamo, por favor, explique se.

Supremacia Capitalista - Capitalismo rulez! 
Agnóstico, pró-aborto, anti-comunismo/socialismo
"Money doesn't buy happiness... Sorry, just kidding! "

PirocaAssassina.

 

09-03-2012 7:17

Manolo, morar junto vai cair em união estável e vc vai se fuder do mesmo jeito. União estável é 95%
igual a um casamento, muda bobagem na lei.

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
1.278
184

F0rbidden 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Isso que da colocar mulher no poder...so faz merda. 

Exatamente a mesma coisa de colocar uma mulher pra ser Manager, so faz merda. 

O Homem sempre tem que estar no poder, mulher faz as coisas por impulsão e não pela logica. 

Olha a cagada feita ai....o Cara vai la, paga a casa praticamente sozinho, ai a mulher trai o marido e ainda
fica com a casa. 

Por isso eu digo, casar eh coisa mais burra que alguem pode fazer, ta apaixonado, mora junto e ja era.

 

09-03-2012 7:29

Típica medida populista e que vai contra a Constituição, além do quê estão tentando legislar sobre o caso
específico, enquanto que a lei deveria ser genérica. Agora, o pior de tudo é eu ACHO que essa lei vai ser
mais um tiro que sai pela culatra:
- A mulher coitadinha, que nem sabe acerca de seus direitos, vai continuar sendo enganada pelo cara, vai
acabar perdendo tudo ou preferindo não terminar um casamento ou união abusivos, por medo de ficar
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Membro
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sozinha;
- A mulher safada, que sabe que está cada vez mais protegida por "direitos" desiguais, vai continuar a
enganar homens ingênuos para viver de sanguessuga deles.

E o baile vai seguindo...

 

09-03-2012 7:30

Serio isso? Nao sabia...qt tempo tu tem que morar junto pra valer como casamento na lei?.

Digo, tem que ter testemunhas, ou como funciona...fiquei curioso agora, vou pesquisar mais.

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I dont care if you are white, black or
yellow, be nice to me, I will be nice
to you

Aug 2004
2.420
517

PirocaAssassina  

Membro

 Citando F0rbidden 

Manolo, morar junto vai cair em união estável e vc vai se fuder do mesmo jeito. União estável é 95% igual
a um casamento, muda bobagem na lei.

Última edição por PirocaAssassina : 09-03-2012 às 7:31

BroTip da semana:

Be Cool with as many people as you can, sometimes is not about what you know, but who you know

 

09-03-2012 8:01

Nao tem prazo definido, vai da cabeça do juiz, desde que ele considere que entra no seguinte conceito: "É
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família."

A solução é não se "juntar". Tem que casar com pacto antenupcial com separação total de bens e, depois
dessa MP, não comprar imóveis pelo MCMV.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2007
1.278
184

F0rbidden 

Membro

 Citando PirocaAssassina 

Serio isso? Nao sabia...qt tempo tu tem que morar junto pra valer como casamento na lei?.

Digo, tem que ter testemunhas, ou como funciona...fiquei curioso agora, vou pesquisar mais.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
1.970
93

Maconha 

Membro

 Citando eduhunter 

Cara, é sério, você já comprou algum bem na vida? Sabe o PERRENGUE que é pra pagar? O cara fica lá,
anos, as vezes DÉCADAS pra pagar um cantinho.. pqp a quantidade de ASNOS que estão dentro do
quarto, postando de um pc, está IMENSA!
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E tem outra... você se fode para dar entrada no imovel, rala para pagar... aí divorcia, a casa fica com a
mulher.... e além de tu sair com uma mão na frente outra atrás, ainda terá que pagar pensão...

Sinceramente? O negócio é ficar solteiro mesmo. Ter vida própria, liberdade... e principalmente, ver o seu
trabalho rendendo frutos para você... seu carro, sua casa, suas coisas, viagens...

Finalmente alguém falou!!! 

Outro post perfeito! 

E nego ainda defende.. caralho mano, dá uma raiva fudida ver os posts do predador.. só porque ele é
feirante e não pode comprar uma casa!

 Citando Trovalds 

Eu - Então, menina, anota o número do meu celular, daí me liga pra gente fazer algo um outro dia.
Eu dei um abraço nela, me despedi e...
Eu - Anota aí o número, por favor.

 

09-03-2012 8:37

Eu não comprei mas estou rodeado de pessoas da geração que compraram a 20 anos e estão terminando
de pagar, e das que estão pegando agora  Quem escolheu a pessoa certa, tá junto até hoje, não há do
que ter medo. Quem casou com vagabunda não deu tempo nem de mofar o carnê, logo não gastou tanto
pra dramatizar.

E eduhunter, mais respeito comigo porque eu não sou aquele user que vc esculachou gratuitamente outro
dia e ficou tudo na paz. Não é porque vc é moderador que pode sair falando merda pra quem quiser. Pra
cima de mim não, champz.

#68

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.504
817

Todeswunsch 

Membro

 Citando lockheed. 
Aposto que você nunca comprou nem um Celta usado com seu próprio dinheiro para defender uma
manginisse dessa.

 Citando eduhunter 

Cara, é sério, você já comprou algum bem na vida? Sabe o PERRENGUE que é pra pagar? O cara fica lá,
anos, as vezes DÉCADAS pra pagar um cantinho.. pqp a quantidade de ASNOS que estão dentro do
quarto, postando de um pc, está IMENSA!

Última edição por Todeswunsch : 09-03-2012 às 8:38

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 

...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

DVSV.
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se eu me separar da minha esposa eu dou a casa pra ela pra que fique lá com os filhos, ainda por cima
vou ajudar nas despesas da casa pra que meu filho se sinta bem, ela sempre cuidou da casa e dos filhos e
não teve tempo de estudar, se preparar e trabalhar, eu já estou trabalhando faz tempo e tô no "ritmo".

e quem pensa diferente disso tem que ter uma lei mesmo porque não consegue pensar em nada, é egoísta
e acha que a esposa não faz nada porque não trabalha.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
14.780
483

dsldr 

Membro
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Foi mal, a segunda parte do seu quote (após a vírgula) não foi direcionada a você.. foi mais após ler os
vários replies de nego defendendo com argumentos tão esdrúxulos.. aquilo veio subindo e eu não separei
do seu quote, só sai escrevendo..

E que esculacho em outro user??? 

Cara, você não tem que se espelhar "nos outros".. os outros são... OS OUTROS.. quando VOCÊ adquirir
uma casa vai entender o que eu estou falando.. é tudo tão bonito e lindo.. quando a gente compra uma
casa, é um stress violento, os encargos são absurdos, você tem que pagar documentação que inclui
registro do imóvel, escritura, inspeção pelo técnico da CEF - que pode dar uma de mané e reprovar,
fazendo assim com que tenha que fazer novamente e pagar DE NOVO uma "taxinha" de R$270,00 aprox.
(tudo ali, no cash.. nada de parceladinho não), tem que comprar móveis (dependendo da casa, tu vai se
entupir no parcelamento a perder de vista, num valor aprox. de 5 mil.. isso pro bem básico), tem que
pagar as contas do mês, IPTU, condomínio se for apto, o negócio é trash.. se já não bastasse isso, ainda
tem a parcela do imóvel pra pagar, que se você deixar de pagar 3 meses não tem conversa, a CEF vem e
TOMA.. realmente a parte do "você tem que saber com quem tá casando" é verdade, mas as pessoas
mudam e muitas mascaram como são.. lógico que você não vai sair casando com menos de 1 ano de
relacionamento (conheço um tapado que tá fazendo isso PQP)..

Você imagina o cara se desgastar esse tempo todo, mesmo que a mulher ganhe menos que ele (querendo
ou não ela está contribuindo) mas lá no final, não dá certo.. daí o cara que SE FUDEU ESSE TEMPO TODO
tem que sair com a roupa do corpo de casa.. isso é de FODER!

OBS.: Comprei casa usada, mesmo financiada, não entra no MCMV (não me enquadro nesse plano).. e
sim, comprei com ela apesar de estar em meu nome, mas em seguida vou passar pro nome dela também,
pois ambos pagamos de forma igual as despesas da casa..

#70

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Shooting rockets!
Sep 2004
8.355
534

eduhunter 

hardMOB Staff - Moderação

 Citando Todeswunsch 

Eu não comprei mas estou rodeado de pessoas da geração que compraram a 20 anos e estão terminando
de pagar, e das que estão pegando agora  Quem escolheu a pessoa certa, tá junto até hoje, não há do
que ter medo. Quem casou com vagabunda não deu tempo nem de mofar o carnê, logo não gastou tanto
pra dramatizar.

E eduhunter, mais respeito comigo porque eu não sou aquele user que vc esculachou gratuitamente outro
dia e ficou tudo na paz. Não é porque vc é moderador que pode sair falando merda pra quem quiser. Pra
cima de mim não, champz.

Última edição por eduhunter : 09-03-2012 às 9:00
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Precisando de um site? Acesse e peça um orçamento: EWT Soluções

 

09-03-2012 9:50

na minha opinião seu raciocínio só é válido se realmente considerar as mulheres como sendo inferiores,
que é o que parece achar. preconceito ignorante.

dilma fazendo dilmisse.

#71

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.657
1044

WHITE 

Suspenso

 Citando XtReMe . 
Ah na boa, virem homens
Um cara que reclama que a casa vai ficar pra mulher e os filhos não é homem não minha opinião

Ui ui ui direitos iguais, onde estão
Direitos iguais uma ova, a vida não é igual, nunca foi, e não tem que ser
Um homem tem muito mais aptidão e força pra se virar na vida, nada mais justo nesse caso, que a mulher
fique com a casa

 

09-03-2012 11:04

Simples. É só casar com separação parcial de bens. 

Quero ver a fdp da mulher querer tirar sua casa 

#72

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
205
29

Jorginhu 

Membro

Um dia de cada vez 

 

09-03-2012 11:12

Tem 1 pequeno problema, a casa vai estar em nome da mulher. problem

#73

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2007
582
118

Autor do tópico

penha13 

Suspenso

 Citando Jorginhu 

Simples. É só casar com separação parcial de bens. 

Quero ver a fdp da mulher querer tirar sua casa 
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A vida não é tão simples assim, jovem Padawan. 

#74

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2010
609
199

palhares_RJ 

Membro

 Citando Todeswunsch 

Quem escolheu a pessoa certa, tá junto até hoje, não há do que ter medo. Quem casou com vagabunda
não deu tempo nem de mofar o carnê, logo não gastou tanto pra dramatizar.
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huauhauh

Dilma fazendo dilmisse....

#75

Registro:
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Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

SysTray 

Membro
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