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

Printable View

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

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

Olokobicho
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...

ghz
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

ChinChan
Citação:

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

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. :close:

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. :ban:

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. :rly:

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". :coolface:

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! :o

Mas na verdade não é o presidente quem comanda esse puteiro.
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Citando DUDU :) 
e se for um casal gay?
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Quem manda no Brasil é o Bradesco, o Itaú, a Petrobrás, a Globo e a Record! :spoiler:

Citação:

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

Rotpar
Citação:

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:fuuu:

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

origgin
Citação:

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

eyamamoto
Citação:

Citando ChinChan 
ai você vai ter que dar a casa pro Truman, sinto muito :(

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. :close:

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. :ban:

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. :rly:

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". :coolface:

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! :o

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! :spoiler:

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

Citando Truman 
Quem manda no Brasil é o Bradesco, o Itaú, a Petrobrás, a Globo e a Record!
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o que manda é a grana. O que muda é a maneira de arrecadar.

_Kira
Citação:

A casa fica com o passivo :coolface:

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.

EvoSpider
Citação:

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.

Citação:

Pode até ser, mas o companheiro tem direito à metade na união estável e em comunhão universal ou parcial de bens.

Truman
Citação:

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

Citando DUDU :) 
e se for um casal gay?

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.

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

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.

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134734.html#post9134734
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134734.html#post9134734
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/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134876.html#post9134876
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134876.html#post9134876
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134714.html#post9134714
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134714.html#post9134714
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134876.html#post9134876
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134876.html#post9134876


[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-print-4.html[03/02/2013 23:33:56]

11-03-2012 12:04

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

Spoiler: 

Citação:

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... ;)

SysTray
Citação:

Breve história do machismo

As mulheres sempre foram exploradas pelos homens. Se há uma verdade que ninguém põe em dúvida, é essa. Dos solenes auditórios
de Oxford ao programa do Faustão, do Collège de France à Banda de Ipanema, o mundo reafirma essa certeza, talvez a mais
inquestionada que já passou pelo cérebro humano, se é que realmente passou por lá e não saiu direto dos úteros para as teses
acadêmicas.

Não desejando me opor a tão augusta unanimidade, proponho-me aqui arrolar alguns fatos que podem reforçar, nos crentes de todos os
sexos existentes e por inventar, seu sentimento de ódio ao macho heterossexual adulto, esse tipo execrável que nenhum sujeito a quem
tenha acontecido a desventura de nascer no sexo masculino quer ser quando crescer.

Nosso relato começa na aurora dos tempos, em algum momento impreciso entre Neanderthal e Cro-Magnon. Nessas eras sombrias,
começou a exploração da mulher. Eram tempos duros. Vivendo em tocas, as comunidades humanas eram constantemente assoladas
pelos ataques das feras. 

Os machos, aproveitando-se de suas prerrogativas de classe dominante, logo trataram de assegurar para si os lugares mais confortáveis
e seguros da ordem social: ficavam no interior das cavernas, os safados, fazendo comida para os bebês e penteando os cabelos,
enquanto as pobres fêmeas, armadas tão-somente de porretes, saíam para enfrentar leões e ursos.

Quando a economia de coleta foi substituída pela agricultura e pela pecuária, novamente os homens deram uma de espertinhos,
atribuindo às mulheres as tarefas mais pesadas, como a de carregar as pedras, domar os cavalos, abrir sulcos na terra com o arado,
enquanto eles, os folgadinhos, ficavam em casa pintando potes e brincando de tecelagem. Coisa revoltante.

Quando os grandes impérios da antiguidade se dissolveram, cedendo lugar aos feudos perpetuamente em guerra uns com os outros,
estes logo constituíram seus exércitos particulares, formados inteiramente de mulheres, enquanto os homens se abrigavam nos castelos
e ali ficavam no bem-bom, curtindo os poemas que as guerreiras, nos intervalos dos combates, compunham em louvor de seus encantos
varonis.

Quando alguém teve a extravagante idéia de cristianizar o mundo, tornando-se necessário para tanto enviar missionários a toda parte,
onde arriscavam ser empalados pelos infiéis, esfaqueados pelos salteadores de estradas ou trucidados pelo auditório entediado com os
seus sermões, foi novamente sobre as mulheres que recaiu o pesado encargo, enquanto os machos ficavam maquiavelicamente fazendo
novenas ante os altares domésticos.

Idêntica exploração sofreram as infelizes por ocasião das cruzadas, onde, armadas de pesadíssimas armaduras, atravessaram os
desertos para ser passadas a fio d'espada pelos mouros (ou antes, pelas mouras, já que o machismo dos sequazes de Maomé não era
menor que o nosso). 

E as grandes navegações, então! Em demanda de ouro e diamantes para adornar os ociosos machos, bravas navegantes atravessavam
os sete mares e davam combate a ferozes indígenas que, quando as comiam, – era porca miséria! – no sentido estritamente
gastronômico da palavra.

Finalmente, quando o Estado moderno instituiu o recrutamento militar obrigatório, foi de mulheres que se formaram os exércitos estatais,
com pena de guilhotina para as fujonas e recalcitrantes, tudo para que os homens pudessem ficar em casa lendo A Princesa de Clèves.

Há milênios, em suma, as mulheres morrem nos campos de batalha, carregam pedras, erguem edifícios, lutam com as feras, atravessam
desertos, mares e florestas, sacrificando tudo por nós, os ociosos machos, aos quais não sobra nenhum desafio mais perigoso que o de
sujar nossas mãozinhas nas fraldas dos nossos bebês.

Em troca do sacrifício de suas vidas, nossas heróicas defensoras não têm exigido de nós senão o direito de falar grosso em casa, de
furar umas toalhas de mesa com pontas de cigarros e, eventualmente, de largar um par de meias no meio da sala para a gente catar.

Fonte

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

http://www.olavodecarvalho.org/semana/machismo.htm
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134689.html#post9134689
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/470871-igualdademob-imovel-do-minha-casa-minha-vida-ficara-mulher-apos-divorcio-post9134689.html#post9134689


[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-print-4.html[03/02/2013 23:33:56]

11-03-2012 12:09

11-03-2012 12:25

11-03-2012 12:54

11-03-2012 15:12

11-03-2012 15:23

http://www.threadbombing.com/data/me...am_america.gif

Os posts do Truman são épicos haueheuauha

SysTray
Vixe dupricô

Moda Focka
Citação:

http://3.bp.blogspot.com/_oTczgbTlZR...de+coleira.jpg

SDF
Citação:

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

EvoSpider
Citação:

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.

XtReMe .

desgraçados pra mandar em tanto desgraçado como tem nesse cu de bunda de país de bosta. :ban:

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.

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.

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

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)

SDF
Citação:

Fantástico mundo de Bob. Não é assim que funciona.

EvoSpider
Citação:

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.

SDF
Citação:

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?

Truman
Citação:

Pra começar, teríamos que apoiar a mudança dessa visão idiota de que somos "brasileiros".

Isso não existe, nunca existiu, é uma entre tantas outras mentiras. ;)

Como é que pode funcionar o que não existe de fato e de direito?

Os gringos pegaram em armas e foram pra cima dos ingleses, usando ideais da Revolução Francesa.

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.

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.

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

Citando EvoSpider 
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.

Citando XtReMe . 
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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Exibir 40 respostas desse tópico por página

Quais são os NOSSOS ideais?

Lei de Gérson, cada um por si, mulher gostosa, café e futebol. :coolface:

Somos muito imaturos, muito crianças e insistimos em nos manter DESUNIDOS. :yes:

Mas nos unimos pelas coisas mais estúpidas e é aí que mora nossa imaturidade. 

No final TUDO acaba em ditadura: a essência do pensamento da esquerda brasileira é a mesma do SDF: sempre o autoritarismo, dos que se dizem
beneméritos de um lado, enquanto vendem delírios e mentiras alienantes de outro.

Foda-se democracia, mercado, leis. :ban:

O que vale é a imposição do que se pensa sobre aqueles que discordam. 

Essa é a semente do autoritarismo.

Por isso que eu me recuso a fazer parte dessas mentiras. :close:

Citação:

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

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.

SysTray
Citação:
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Citando SDF 
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?

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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