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Resumo, se for casar faça ela pagar a prestação do apartamento . . . no final de contas vai ser dela
mesmo.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2005
1.700
67

   

Airoh 

Membro

ABOBO, R@SpUTiN, eyamamoto e mais 1.

 

09-03-2012 13:27 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

09-03-2012 13:45

Com o que os hardmobianos estão preocupados? A maioria aqui nunca irá se casar.

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

TDKwss
Jan 2008
1.042
123

   

icqaim 

Membro

REFERÊNCIAS: http://forum.hardmob.com.br/showthread.php?t=417433

Airoh e ChinChan.

 Citando sveenom 
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Orgasmo prostática é a solução.
     

 

09-03-2012 14:32

acho justo

Homens reclamam mas qdo sai com a mulher ou namorada num passeio ou viagem ja paga tudo pra elas
nao querem satisfazer a "mulher da sua vida" ? então toma! dá a casa tbem Zézão...

#78

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2011
3.342
693

   

Olokobicho 

Membro

 

09-03-2012 15:27

Isso é mais um indício que a Dilma na realidade é DILMÃO...

Ela é machista, pensa que as mulheres são inferiores, deve se sentir o macho da relação, só pode

#79

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2003
4.817
326

   

ghz 

Membro

Originalmente enviada por Spectrobozo® 
os tempos dos escravos transformaram os negros em \"super resistentes\", e os campos de
conecntração transformaram os judeus em \"super genios\", depois dizem que foram coisas ruins 

 

09-03-2012 15:47

ai você vai ter que dar a casa pro Truman, sinto muito 

#80

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

pra sempre Cocera
Sep 2008
1.621
336

   

ChinChan 

Membro

 Citando DUDU :) 
e se for um casal gay?

"Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça."

Al-Muhajir.

 

11-03-2012 9:32 #81

   

Truman 

Membro
Mensagem advertida

http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131325
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131325
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131325
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131325
http://www.hardmob.com.br/members/olokobicho.html
http://www.hardmob.com.br/members/olokobicho.html
http://www.hardmob.com.br/members/Olokobicho.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/olokobicho.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131456
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131456
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131456
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131456
http://www.hardmob.com.br/members/ghz.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/ghz.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131626
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131626
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131626
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131626
http://www.hardmob.com.br/members/chinchan.html
http://www.hardmob.com.br/members/chinchan.html
http://www.hardmob.com.br/members/ChinChan.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/chinchan.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9128752.html#post9128752
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9128752.html#post9128752
http://www.hardmob.com.br/members/al-muhajir.html
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131683
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?do=newreply&p=9131683
http://www.hardmob.com.br/members/truman.html


[IGUALDADEMOB] Imóvel do 'Minha Casa, Minha Vida' ficará com mulher após divórcio

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-4.html[03/02/2013 23:30:24]

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

ABOBO, KingNobil e origgin.

 

11-03-2012 9:41

Por que tanto odio nesse seu coraçãozinho?Os pontos de advertencia expiraram?

@
Obama não governou pelos negros e a Cristina Kirchner não governou pelas mulheres,mas tinha que ter

um brbr para fuder com tudo

#82

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2011
2.452
791

   

Rotpar 

Membro

 Citando Truman 

De algumas décadas pra cá existe uma nova técnica legislativa sendo aplicada no mundo inteiro, e com
orientação da ONU, que consiste em evitar que questões como essas sejam discutidas ou mesmo cheguem
no parlamento. 

O governo legisla não por leis aprovadas pelo Congresso, mas por meio de portarias, decretos
administrativos, normas técnicas, medidas provisórias, etc.

No tempo do FHC os mesmos que estão hoje no poder caiam de pau reclamando disso, mas agora que a

mídia está toda do lado dos caras, ninguém dá um pio. 

Porque todo mundo que quer comandar o Brasil é um filho da puta.

Pra comandar uma nação de filhos da puta, só sendo um filho da puta muito, mas muuuuuito maior! Porque
você tem que ser o rei dos desgraçados pra mandar em tanto desgraçado como tem nesse cu de bunda de

país de bosta. 

Por exemplo, o Serra.

Olhem a cara dele.

Tá na cara que ele é um filho da puta. E feio. O Collor era um filho da puta DU CARALHO... Mas era

bonitão. 

A Dilma é filha da puta até o talo. Guerrilheira, apóia narcotraficante, é bandidaça por "ideologia". Mas tá lá,
dando migalha pros filhos da puta que dependem do Bolsa Família e que vão votar nela porque são

parasitas filhos da puta, mas que são tratados feito "coitadinhos". 

E o brasileiro ADOOOORA um BENEFÍÇO! Deu pra ele um BENEFÍÇO que ele se arreganha, dá o cu,
chupa bunda, lambe saco e vende a alma da mãe pelo BENEFÍÇO! 

Mas na verdade não é o presidente quem comanda esse puteiro.

Quem manda no Brasil é o Bradesco, o Itaú, a Petrobrás, a Globo e a Record! 

Se mate. E depois mate sua mãe. E se mate de novo. 

Última edição por Rotpar : 11-03-2012 às 9:43
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 Citando Liev 

eu fiz sexo com homem.

 

11-03-2012 9:45

Ué?! Isso não já estava definido pelo programa? No site falava o imóvel ficaria no nome da mulher.

#83

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Doe sangue.
Aug 2004
12.771
819

   

Darktag 

Membro

Sou doador de sangue. Seja um você também 

 

11-03-2012 9:57

Esqueceu da religião meu caro... O que Deus "fala" por intermédio de muitos é lei.

#84

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Daora a vida
Oct 2011
1.360
546

   

origgin  

Membro

 Citando Truman 

Quem manda no Brasil é o Bradesco, o Itaú, a Petrobrás, a Globo e a Record!

 

11-03-2012 10:00

o que manda é a grana. O que muda é a maneira de arrecadar.

#85

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.826
947

   

eyamamoto 

Membro

 Citando origgin 

Esqueceu da religião meu caro... O que Deus "fala" por intermédio de muitos é lei.

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

 

11-03-2012 11:22 #86

_Kira 
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A casa fica com o passivo 

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Feb 2005
2.596
1
78

   

Membro

 Citando DUDU :) 
e se for um casal gay?

 Citando C.S.S. 
É a mulher da primeira foto postada? Po, axei bonita.. 
Se fosse homem, eu comia! :X.

 

11-03-2012 11:37

Questão não é inferioridade feminina porra nenhuma, hardmobiano médio.

Questão é que a mulher nunca foi protegida da relação com o homem, este que é, frequentemente, injusto
e imbecil com elas.

As mulheres são mortas e violentadas pelos seus parceiros desde as cavernas, elas tem menos força física,
daí sofrem as consequencias. O tanto de bebado que toma tudo da mulher, inclusive a casa, não esta
escrito. Normalmente o responsável pela boçalidade em casa é o homem. A mulher tem essa proteção pq
é com ela que, normalmente, os filhos ficam. Nada mais justo. Entre beneficiar um homem que se diz
macho pra caramba e uma mulher que não recebe pelo seu trabalho doméstico, fico com a mulher, para
equilibrar as coisas. O machão que vá arrumar outro lugar.

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2001
6.997
947

   

SDF 

Membro

"...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.

 

11-03-2012 11:54

Não vejo a conexão. Tudo bem que existe muita violência doméstica contra mulher, mas isso não é razão
para inadvertidamente aplicar a todos os casos um direito baseando-se em um problema isolado.
Explico, se a mulher sofreu violência, seria o caso de retirar a casa do marido por razões óbvias. Todavia,
isso tem que ser visto caso a caso e não aplicar uma regra geral para problema específico.

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

   

EvoSpider 

Membro

 Citando SDF 

As mulheres são mortas e violentadas pelos seus parceiros desde as cavernas, elas tem menos força
física, daí sofrem as consequencias. O tanto de bebado que toma tudo da mulher, inclusive a casa, não
esta escrito. Normalmente o responsável pela boçalidade em casa é o homem. A mulher tem essa proteção
pq é com ela que, normalmente, os filhos ficam. Nada mais justo. Entre beneficiar um homem que se diz
macho pra caramba e uma mulher que não recebe pelo seu trabalho doméstico, fico com a mulher, para
equilibrar as coisas. O machão que vá arrumar outro lugar.
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Pode até ser, mas o companheiro tem direito à metade na união estável e em comunhão universal ou
parcial de bens.

 Citando Darktag 

Ué?! Isso não já estava definido pelo programa? No site falava o imóvel ficaria no nome da mulher.

Última edição por EvoSpider : 11-03-2012 às 11:56

 

11-03-2012 12:02

Tem razão. A seguir, um elaborado "resumo" da exploração masculina pelos tempos: 

Spoiler: 

Em tempo: os chamados "afazeres domésticos" são tão banais (ao contrário de complicados/escravizantes)
que até em clínicas psiquiátricas eles são confiados a "pacientes" que não conseguem fazer mais nada... 

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando SDF 

Questão não é inferioridade feminina porra nenhuma, hardmobiano médio.

Questão é que a mulher nunca foi protegida da relação com o homem, este que é, frequentemente, injusto
e imbecil com elas.

As mulheres são mortas e violentadas pelos seus parceiros desde as cavernas, elas tem menos força
física, daí sofrem as consequencias. O tanto de bebado que toma tudo da mulher, inclusive a casa, não
esta escrito. Normalmente o responsável pela boçalidade em casa é o homem. A mulher tem essa proteção
pq é com ela que, normalmente, os filhos ficam. Nada mais justo. Entre beneficiar um homem que se diz
macho pra caramba e uma mulher que não recebe pelo seu trabalho doméstico, fico com a mulher, para
equilibrar as coisas. O machão que vá arrumar outro lugar.

Última edição por Truman : 11-03-2012 às 12:05

 

11-03-2012 12:04 #90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Go away noob
Jul 2011
2.271
1116

   

SysTray 
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 Citando Truman 

Porque todo mundo que quer comandar o Brasil é um filho da puta.

Pra comandar uma nação de filhos da puta, só sendo um filho da puta muito, mas muuuuuito maior! Porque
você tem que ser o rei dos desgraçados pra mandar em tanto desgraçado como tem nesse cu de bunda de

país de bosta. 
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Os posts do Truman são épicos haueheuauha
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Vixe dupricô
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Última edição por SysTray : 11-03-2012 às 12:13
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Questão não é inferioridade feminina porra nenhuma, hardmobiano médio.

Questão é que a mulher nunca foi protegida da relação com o homem, este que é, frequentemente, injusto
e imbecil com elas.

As mulheres são mortas e violentadas pelos seus parceiros desde as cavernas, elas tem menos força
física, daí sofrem as consequencias. O tanto de bebado que toma tudo da mulher, inclusive a casa, não
esta escrito. Normalmente o responsável pela boçalidade em casa é o homem. A mulher tem essa proteção
pq é com ela que, normalmente, os filhos ficam. Nada mais justo. Entre beneficiar um homem que se diz
macho pra caramba e uma mulher que não recebe pelo seu trabalho doméstico, fico com a mulher, para
equilibrar as coisas. O machão que vá arrumar outro lugar.
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You people don't know what it's like to bypass a line of 300 people at the hottest nightclubs in NYC only to have the
doorman lift the velvet rope and let you in. To sip champagne in the VIP area, while models admire your sculpted biceps.
To have the two Justins nod to you from halfway across the club. To feel five pairs of silky hands ravish your pecs on the
floor. Welcome to my world

ABOBO e Truman.

 

11-03-2012 12:54

Truman nem vou responder. 

No caso do MCMV o problema mais frequente é a do alcoolismo. Além de outras vagabundagens típicas de
homens. Daí o hardmobiano médio vem e cita o caso daquela mulher que é cretina. Ótimo, exceções
confirmam a regra. A casa ficar com a mulher corrige a maior parte do problema, não resolve? Que é a
primazia feminina em casos de filhos, trabalho doméstico não remunerado, alcoolismo masculino, coisas
comuns.

A exceção deve ser tratada na justiça. Existem homens que são injustiçados sim, mas eles podem se
defender judicialmente. Com provas então é quase certo que o homem reverta danos e prejuízos. A
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 Citando EvoSpider 

Não vejo a conexão. Tudo bem que existe muita violência doméstica contra mulher, mas isso não é razão
para inadvertidamente aplicar a todos os casos um direito baseando-se em um problema isolado.
Explico, se a mulher sofreu violência, seria o caso de retirar a casa do marido por razões óbvias. Todavia,
isso tem que ser visto caso a caso e não aplicar uma regra geral para problema específico.

"...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.

 

11-03-2012 15:12 #94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2011
945
145

   

EvoSpider 

Membro

 Citando SDF 

No caso do MCMV o problema mais frequente é a do alcoolismo. Além de outras vagabundagens típicas
de homens. Daí o hardmobiano médio vem e cita o caso daquela mulher que é cretina. Ótimo, exceções
confirmam a regra. A casa ficar com a mulher corrige a maior parte do problema, não resolve? Que é a
primazia feminina em casos de filhos, trabalho doméstico não remunerado, alcoolismo masculino, coisas
comuns.

A exceção deve ser tratada na justiça. Existem homens que são injustiçados sim, mas eles podem se
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Todos têm presunção de inocência perante à justiça e às implicações legais. Se você beneficiar um em
detrimento ao outro, está sendo preconceituoso, desrespeitando a igualdade de direitos entre os sexos e
portanto a Constituição Federal. Assim, na ocasião de garantir a posse a alguém em detrimento ao outro,
deve ser embasado em razões do caso específico; como sempre foi feito, diga-se de passagem. Se a
mulher foi maltratada durante o relacionamento, ela terá que provar assim como o homem.

defender judicialmente. Com provas então é quase certo que o homem reverta danos e prejuízos.

 

11-03-2012 15:23

Vc acha que a mulher é igual ao homem? E que todas as pessoas são iguais? É que é preconceito pensar
que as pessoas são diferentes?
Em que planeta vc vive?

Desculpa cara, mas o mundo não é cor de rosa igual muita gente pensa por aqui. Muitas leis são criadas
justamente para defender uma minoria de forma mais justa, ignorancia no caso é não aceita-las por achar
que todas as pessoas são iguais (o que todo mundo sabe que não é verdade)
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 Citando WHITE 

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.

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente.
E quando a mente muda a gente anda pra frente. E quando a gente manda ninguém manda na gente.
Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura!
Na mudança de postura a gente fica mais seguro.
Na mudança do presente a gente molda o futuro!

 

11-03-2012 15:28

Fantástico mundo de Bob. Não é assim que funciona.
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 Citando EvoSpider 

Todos têm presunção de inocência perante à justiça e às implicações legais. Se você beneficiar um em
detrimento ao outro, está sendo preconceituoso, desrespeitando a igualdade de direitos entre os sexos e
portanto a Constituição Federal. Assim, na ocasião de garantir a posse a alguém em detrimento ao outro,
deve ser embasado em razões do caso específico; como sempre foi feito, diga-se de passagem. Se a
mulher foi maltratada durante o relacionamento, ela terá que provar assim como o homem.

"...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.
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11-03-2012 15:41

Ué, então você não vive no Brasil. Todas as separações, tanto de união estável quanto de casamentos,
foram feitas perante à justiça. Agora, se a justiça não funcionar ou a pessoa não tiver acesso, o problema
é outro.
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Fantástico mundo de Bob. Não é assim que funciona.
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Que bom. Voltamos à realidade concreta então? Onde devemos estabelecer meios práticos para tratar o
problema (que mané outro problema o que, se não há acesso não há justiça), onde devemos tratar os
desiguais desigualmente?
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Ué, então você não vive no Brasil. Todas as separações, tanto de união estável quanto de casamentos,
foram feitas perante à justiça. Agora, se a justiça não funcionar ou a pessoa não tiver acesso, o problema é
outro.

"...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.
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Go away noob
   

SysTray 

Membro

 Citando Truman 

Na esquerda só existem dois tipos de canalhas: o mal intencionado ou o ingênuo. 

Muita gente foi torturada e morta porque queria "a revolução do povo". Mas se você está no meio dos
canalhas, se apóia canalha, seja por questão ideológica, sonho ou demência, és tão filho da puta quanto.
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