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Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando Chiquinho Scarpa 

Antes de sair por aí com os archotes e tridentes nas mãos, é preciso apurar os fatos.

Não foi só ele, e sim ele e seu bando. E o cara que foi linchado era menor de idade.

Ou seja, temos que verificar o que aconteceu direito, ver o que diz a Lei para, só então, delegar ao mesmo
a devida punição.

Não é questão de ter pena do cara, é questão de averiguar os fatos e se basear na Lei. Não em critérios
pessoais.

Você não conhece o sujeito, não sabe da vida dele, nem que ele foi, é, ou seria. Mas bastou citar a palavra
"bandido" que você já pulou assustado, desconfiando de todo mundo. 

Ele pagou de forma justa pelo próprio erro? Teve alguma chance de se reabilitar? Como é que ele iria
andar na linha se você e todo mundo já carregavam um preconceito prévio, e no seu caso pior ainda, pois
é calcado no que a mídia disse?

O germe da farsa já está instalado em você, cara. 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

"Tô pagano imposto, quero que resolvam as coisas aê!" 

Daí, sai fora, esquece o assunto e vai assistir Big Brother. 

De novo: o que todos vocês deveriam fazer é se informar mais. Não digo que o Judiciário seja um mar de
rosas. Não é. Mas vocês só sabem destilar a propaganda da TV! Tirem essa merda da cabeça e vão lá ver

as coisas como são! 

Vão num julgamento. Vão numa sessão da câmara dos vereadores ou dos deputados. Conheçam o Código
Penal, leiam o Código Civil, a Constituição!

Construam a opinião de vocês baseados em VIVÊNCIA e não no achismo. 
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Averiguar os fatos e se basear na lei? Esse é o trabalho dos juízes não? Ta no colo do capeta, foi tarde e
os outros 2 deveriam ter ido junto, É a MINHA opinião e eu baseio ela no que eu quiser, afinal de contas
já que vc conhece tanto os códigos, deveria saber que o a manifestacão de pensamento é livre...

Mas uma hora esses imbecis vão precisar da Lei.

Pior!

Vão estar DEBAIXO DA PANCADA DA LEI!

Aí eles vão chorar. 

21-03-2010 21:23 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

21-03-2010 21:23

O dia que a cada 10 crimes morrer 8 fdps, os caras param de assaltar e matar gente, o cara vai pensar
duas vezes...

Agora esse negócio de espancar o cara e deixar vivo não existe, porrada nunca corrigiu ninguém, bandido
tem que tomar muita porrada, sentir dor pra cacete e morrer, não é vantagem ter lixo por cima da terra.

Essas horas tá de saia e rebolando no pau do demônio
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Etnies  

Membro

Referências
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Pera lá, mas você já leu o processo do caso? 

Não.

Acompanhou as testemunhas, os depoimentos?

Não.

Colheu as provas, verificou os fatos?
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THE END.
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Truman 

Membro

 Citando Trilobita 

Só porque era "demenor" não poderia apanhar até morrer? Será que ele não sabia o que estava fazendo e
foi forçado pelos outros "demaiores"? A não ser que ele tivesse 9 anos de idade, tenho certeza que sabia
muito bem o que fazia e o risco que corria.
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Não.

Então não tem como dizer, categoricamente, que este ou aquele cara sabiam ou não o que estavam
fazendo. Ou mesmo que estavam fazendo.

Em QUEM ou no QUÊ você está se baseando pra chegar à essa conclusão? 

Na mídia. 

A mesma que alegou que uns diretores de uma escolinha infantil de SP estupraram os alunos, sendo
depois comprovado que a molecada só tinha irritação no cu. Mas aí já haviam incendiado a escola e
destruído os bens do casal. 

A minha bronca é essa: como é que vocês dão credibilidade e autenticidade às informações passadas por
um meio de comunicação corrupto, vendido e interesseiro?

É a mesma coisa que dar valor às besteiras que o pReD@ToR diz. Ninguém acredita nele, mas se dá toda

credibilidade à mídia só porque ela é poderosa, rica, branca e manda no país! 

O povo aponta o dedo sujo na cara do moleque por quê?

Porque são uns ignorantes que fazem o jogo, que endossam a propaganda feita por sujeitos como o

Datena. 

Pra esses camaradas, não importa a verdade, nem os fatos, muito menos a Razão. O que interessa no
geral é formentar e incentivar a "indignação" que leva a audiência a um estado mental de TORPOR!

Não se pensa mais, não se raciocina mais e, pior ainda, desconhece-se completamente a LEI!

A função da TV é criar uma torcida organizada que fica batendo o pé e pedindo "justiça"... 

Quando quem faz a justiça mesmo somos nós, cidadãos, usando das regras do Estado de Direito.

Só que não é interessante pra TV as pessoas pensando e agindo por conta própria. 

Tanto que você não tem um ÚNICO programa de TV que fala dos direitos individuais ou mesmo de
legislação. Fala-se de comida, de bebida, de futebol, de sexo, pagode, BBB, guerra, morte, tudo!

Menos Leis.

Porque são elas que movem e regulamentam a Sociedade, mas não é interessante que nós saibamos quais
são nossos verdadeiros direitos.

E nisso vamos tratar as pessoas feito lixo até quando? 

As políticas presidiárias são regidas por normas do Estado.

Ou seja, é o Governador, seu secretariado e a Câmara dos Deputados que definem as políticas públicas
dos presídios.

 Citando psycr0w 

Eu acho q tem que morrer mesmo. Prender o menor iria no maximo levá-lo para a Febem pra fazer
Mestrado em Roubologia ou Engenharia e Gestão do Tráfico, com curso de duração de 3 anos em período
integral. Não tem conserto mesmo, não deve ter sequer família estruturada e muito menos ir pra escola.

Menos um pária para a sociedade.
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O que acontece é que temos por hábito ficarmos no falatório, e o falatório nos leva à omissão. E quando
não nos omitimos, fazemos as coisas apenas em interesse próprio, sobressaindo quem é mais canalha e

filho da puta. 

A resposta é uma só: UNIÃO CIVIL! 

É todo mundo se organizando em pró de um bem comum, que se reflita em benefícios para todos.
Inclusive para quem não quer participar do processo democrático.

A solução é você pegar no pé de seu vereador, correr em cima de seu deputado, fazer parte de grupos de
pressão, enfim, ir pra cima das coisas que você acredita e que acha que precisam ser mudadas.

SEJA O QUE FOR!

Mas alguém faz? 

Não.

É filiado a algum partido político, a alguma organização política?

Não.

Então... 

21-03-2010 21:31

uAHuaheuaheuaheua 

to rindo do post do Shaderz... auheuaheuaheuaheuahe, e muito
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psycr0w  

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Pera lá, mas você já leu o processo do caso? 

Não.

Acompanhou as testemunhas, os depoimentos?

Não.

Colheu as provas, verificou os fatos?

Não.

Então não tem como dizer, categoricamente, que este ou aquele cara sabiam ou não o que estavam
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fazendo. Ou mesmo que estavam fazendo.

Em QUEM ou no QUÊ você está se baseando pra chegar à essa conclusão? 

Na mídia. 

A mesma que alegou que uns diretores de uma escolinha infantil de SP estupraram os alunos, sendo
depois comprovado que a molecada só tinha irritação no cu. Mas aí já haviam incendiado a escola e
destruído os bens do casal. 

A minha bronca é essa: como é que vocês dão credibilidade e autenticidade às informações passadas por
um meio de comunicação corrupto, vendido e interesseiro?

É a mesma coisa que dar valor às besteiras que o pReD@ToR diz. Ninguém acredita nele, mas se dá toda

credibilidade à mídia só porque ela é poderosa, rica, branca e manda no país! 

O povo aponta o dedo sujo na cara do moleque por quê?

Porque são uns ignorantes que fazem o jogo, que endossam a propaganda feita por sujeitos como o

Datena. 

Pra esses camaradas, não importa a verdade, nem os fatos, muito menos a Razão. O que interessa no
geral é formentar e incentivar a "indignação" que leva a audiência a um estado mental de TORPOR!

Não se pensa mais, não se raciocina mais e, pior ainda, desconhece-se completamente a LEI!

A função da TV é criar uma torcida organizada que fica batendo o pé e pedindo "justiça"... 

Quando quem faz a justiça mesmo somos nós, cidadãos, usando das regras do Estado de Direito.

Só que não é interessante pra TV as pessoas pensando e agindo por conta própria. 

Tanto que você não tem um ÚNICO programa de TV que fala dos direitos individuais ou mesmo de
legislação. Fala-se de comida, de bebida, de futebol, de sexo, pagode, BBB, guerra, morte, tudo!

Menos Leis.

Porque são elas que movem e regulamentam a Sociedade, mas não é interessante que nós saibamos
quais são nossos verdadeiros direitos.

E nisso vamos tratar as pessoas feito lixo até quando? 

As políticas presidiárias são regidas por normas do Estado.

Ou seja, é o Governador, seu secretariado e a Câmara dos Deputados que definem as políticas públicas
dos presídios.

O que acontece é que temos por hábito ficarmos no falatório, e o falatório nos leva à omissão. E quando
não nos omitimos, fazemos as coisas apenas em interesse próprio, sobressaindo quem é mais canalha e

filho da puta. 

A resposta é uma só: UNIÃO CIVIL! 

É todo mundo se organizando em pró de um bem comum, que se reflita em benefícios para todos.
Inclusive para quem não quer participar do processo democrático.

A solução é você pegar no pé de seu vereador, correr em cima de seu deputado, fazer parte de grupos de
pressão, enfim, ir pra cima das coisas que você acredita e que acha que precisam ser mudadas.

SEJA O QUE FOR!

Mas alguém faz? 

Não.

É filiado a algum partido político, a alguma organização política?

Não.
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Não li oq vc escreveu e nem lerei. Analfabetismo funcional rula.

Então... 

 Citando samcK 

ah prepare o bolso. como dizem, namorar é o jeito mais caro de se comer alguem de graça.

21-03-2010 21:34

tem gente que acredita em reabilitação de bandido 

[ror]
Tenta agradar seu cachorro depois que ele fizer algo ruim pra ver se ele vai aprender a não fazer denovo.

depois mata ele e observe o resultado novamente e compare.
[/ror]

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2000
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1

UmK 

Banido

21-03-2010 21:35

você ainda perdem tempo discutindo com o Drácula ?
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Zinedine Zidane 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Pera lá, mas você já leu o processo do caso? 

Não.

Acompanhou as testemunhas, os depoimentos?

Não.

Colheu as provas, verificou os fatos?

Não.
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Então não tem como dizer, categoricamente, que este ou aquele cara sabiam ou não o que estavam
fazendo. Ou mesmo que estavam fazendo.

Em QUEM ou no QUÊ você está se baseando pra chegar à essa conclusão? 

Na mídia. 

A mesma que alegou que uns diretores de uma escolinha infantil de SP estupraram os alunos, sendo
depois comprovado que a molecada só tinha irritação no cu. Mas aí já haviam incendiado a escola e
destruído os bens do casal. 

A minha bronca é essa: como é que vocês dão credibilidade e autenticidade às informações passadas por
um meio de comunicação corrupto, vendido e interesseiro?

É a mesma coisa que dar valor às besteiras que o pReD@ToR diz. Ninguém acredita nele, mas se dá toda

credibilidade à mídia só porque ela é poderosa, rica, branca e manda no país! 

O povo aponta o dedo sujo na cara do moleque por quê?

Porque são uns ignorantes que fazem o jogo, que endossam a propaganda feita por sujeitos como o

Datena. 

Pra esses camaradas, não importa a verdade, nem os fatos, muito menos a Razão. O que interessa no
geral é formentar e incentivar a "indignação" que leva a audiência a um estado mental de TORPOR!

Não se pensa mais, não se raciocina mais e, pior ainda, desconhece-se completamente a LEI!

A função da TV é criar uma torcida organizada que fica batendo o pé e pedindo "justiça"... 

Quando quem faz a justiça mesmo somos nós, cidadãos, usando das regras do Estado de Direito.

Só que não é interessante pra TV as pessoas pensando e agindo por conta própria. 

Tanto que você não tem um ÚNICO programa de TV que fala dos direitos individuais ou mesmo de
legislação. Fala-se de comida, de bebida, de futebol, de sexo, pagode, BBB, guerra, morte, tudo!

Menos Leis.

Porque são elas que movem e regulamentam a Sociedade, mas não é interessante que nós saibamos
quais são nossos verdadeiros direitos.

E nisso vamos tratar as pessoas feito lixo até quando? 

As políticas presidiárias são regidas por normas do Estado.

Ou seja, é o Governador, seu secretariado e a Câmara dos Deputados que definem as políticas públicas
dos presídios.

O que acontece é que temos por hábito ficarmos no falatório, e o falatório nos leva à omissão. E quando
não nos omitimos, fazemos as coisas apenas em interesse próprio, sobressaindo quem é mais canalha e

filho da puta. 

A resposta é uma só: UNIÃO CIVIL! 

É todo mundo se organizando em pró de um bem comum, que se reflita em benefícios para todos.
Inclusive para quem não quer participar do processo democrático.

A solução é você pegar no pé de seu vereador, correr em cima de seu deputado, fazer parte de grupos de
pressão, enfim, ir pra cima das coisas que você acredita e que acha que precisam ser mudadas.

SEJA O QUE FOR!

Mas alguém faz? 

Não.

É filiado a algum partido político, a alguma organização política?

Não.
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Queria ver se você seria tão calmo com um bandido chamado Jamal invadindo a sua festa e encoxando a
sua mãe.Explica para ele o que diz o código, não para as vítimas.

Vaza, prego.

Então... 

21-03-2010 21:42 #34
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Renato! 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Antes de sair por aí com os archotes e tridentes nas mãos, é preciso apurar os fatos.

Não foi só ele, e sim ele e seu bando. E o cara que foi linchado era menor de idade.

Ou seja, temos que verificar o que aconteceu direito, ver o que diz a Lei para, só então, delegar ao mesmo
a devida punição.

Não é questão de ter pena do cara, é questão de averiguar os fatos e se basear na Lei. Não em critérios
pessoais.

Você não conhece o sujeito, não sabe da vida dele, nem que ele foi, é, ou seria. Mas bastou citar a palavra
"bandido" que você já pulou assustado, desconfiando de todo mundo. 

Ele pagou de forma justa pelo próprio erro? Teve alguma chance de se reabilitar? Como é que ele iria
andar na linha se você e todo mundo já carregavam um preconceito prévio, e no seu caso pior ainda, pois
é calcado no que a mídia disse?

O germe da farsa já está instalado em você, cara. 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

"Tô pagano imposto, quero que resolvam as coisas aê!" 

Daí, sai fora, esquece o assunto e vai assistir Big Brother. 

De novo: o que todos vocês deveriam fazer é se informar mais. Não digo que o Judiciário seja um mar de
rosas. Não é. Mas vocês só sabem destilar a propaganda da TV! Tirem essa merda da cabeça e vão lá ver

as coisas como são! 

Vão num julgamento. Vão numa sessão da câmara dos vereadores ou dos deputados. Conheçam o Código
Penal, leiam o Código Civil, a Constituição!

Construam a opinião de vocês baseados em VIVÊNCIA e não no achismo. 

Mas uma hora esses imbecis vão precisar da Lei.

Pior!

Vão estar DEBAIXO DA PANCADA DA LEI!
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Aí eles vão chorar. 

 Citando Chiquinho Scarpa 

Pera lá, mas você já leu o processo do caso? 

Não.

Acompanhou as testemunhas, os depoimentos?

Não.

Colheu as provas, verificou os fatos?

Não.

Então não tem como dizer, categoricamente, que este ou aquele cara sabiam ou não o que estavam
fazendo. Ou mesmo que estavam fazendo.

Em QUEM ou no QUÊ você está se baseando pra chegar à essa conclusão? 

Na mídia. 

A mesma que alegou que uns diretores de uma escolinha infantil de SP estupraram os alunos, sendo
depois comprovado que a molecada só tinha irritação no cu. Mas aí já haviam incendiado a escola e
destruído os bens do casal. 

A minha bronca é essa: como é que vocês dão credibilidade e autenticidade às informações passadas por
um meio de comunicação corrupto, vendido e interesseiro?

É a mesma coisa que dar valor às besteiras que o pReD@ToR diz. Ninguém acredita nele, mas se dá toda

credibilidade à mídia só porque ela é poderosa, rica, branca e manda no país! 

O povo aponta o dedo sujo na cara do moleque por quê?

Porque são uns ignorantes que fazem o jogo, que endossam a propaganda feita por sujeitos como o

Datena. 

Pra esses camaradas, não importa a verdade, nem os fatos, muito menos a Razão. O que interessa no
geral é formentar e incentivar a "indignação" que leva a audiência a um estado mental de TORPOR!

Não se pensa mais, não se raciocina mais e, pior ainda, desconhece-se completamente a LEI!

A função da TV é criar uma torcida organizada que fica batendo o pé e pedindo "justiça"... 

Quando quem faz a justiça mesmo somos nós, cidadãos, usando das regras do Estado de Direito.

Só que não é interessante pra TV as pessoas pensando e agindo por conta própria. 

Tanto que você não tem um ÚNICO programa de TV que fala dos direitos individuais ou mesmo de
legislação. Fala-se de comida, de bebida, de futebol, de sexo, pagode, BBB, guerra, morte, tudo!

Menos Leis.

Porque são elas que movem e regulamentam a Sociedade, mas não é interessante que nós saibamos
quais são nossos verdadeiros direitos.

E nisso vamos tratar as pessoas feito lixo até quando? 

As políticas presidiárias são regidas por normas do Estado.

Ou seja, é o Governador, seu secretariado e a Câmara dos Deputados que definem as políticas públicas
dos presídios.

O que acontece é que temos por hábito ficarmos no falatório, e o falatório nos leva à omissão. E quando
não nos omitimos, fazemos as coisas apenas em interesse próprio, sobressaindo quem é mais canalha e

filho da puta. 
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Velho, procure ajuda. Você tem sérios problemas. Pode ter começado como diversão, mas virou doença. 
Procure um psicólogo especializado em problemas que envolvam tecnologia, fóruns e trollagem. Parece
brincadeira, mas não é. É problema mental mesmo. Eu falo sério e o conselho vem de quem te quer bem.

@
Acho que uma surra bem dada resolvia o problema. Tinha de deixar vivo pra entregar uns amiguinhos.

A resposta é uma só: UNIÃO CIVIL! 

É todo mundo se organizando em pró de um bem comum, que se reflita em benefícios para todos.
Inclusive para quem não quer participar do processo democrático.

A solução é você pegar no pé de seu vereador, correr em cima de seu deputado, fazer parte de grupos de
pressão, enfim, ir pra cima das coisas que você acredita e que acha que precisam ser mudadas.

SEJA O QUE FOR!

Mas alguém faz? 

Não.

É filiado a algum partido político, a alguma organização política?

Não.

Então... 

21-03-2010 22:08

Essa é a "argumentação" típica dos ignorantes. Mesmo porque a sua e minha colocação no lugar das
vítimas não muda em absolutamente nada coisa alguma. 

E não acrescenta nada, só implanta mais terror. 

#35

Registro:
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THE END.
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Truman 

Membro

 Citando Zinedine Zidane 

Queria ver se você seria tão calmo com um bandido chamado Jamal invadindo a sua festa e encoxando a
sua mãe.Explica para ele o que diz o código, não para as vítimas.

Vaza, prego.

 Citando Black Dynamite 

Averiguar os fatos e se basear na lei? Esse é o trabalho dos juízes não? Ta no colo do capeta, foi tarde e
os outros 2 deveriam ter ido junto, É a MINHA opinião e eu baseio ela no que eu quiser, afinal de contas já
que vc conhece tanto os códigos, deveria saber que o a manifestacão de pensamento é livre...
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A função da Lei é escudar as pessoas.

Para tanto, é preciso conhecê-la e a Jurisprudência.

Tá certo que tem muito juiz imbecil por aí, que decide o que quer e quando quer, mandando a lei à

merda. 

Porém, quando neguinho for vítima ou acusado em algum processo, eu quero ver ele chegar na frente do

Juiz e dizer "e se fosse um parente seu"! 

Ou seja, você não aceitaria que ele fosse punido. Ele deveria ser punido eternamente, mesmo que já
tivesse terminada sua condenação.

Todos tem o direito de recomeçar. E a uma segunda chance. Uma vez que a pessoa pagou sua dívida para
com a Sociedade, não vejo motivo pra antagonizá-la. Se o sistema é isso ou aquilo não interessa.
Interessa, sim, a sua postura perante uma pessoa que errou, que pagou pelo seu erro e que quisesse (ou
quer) se reabilitar.

De novo: você está repetindo a propaganda do Datena. 

Supondo que o cara tenha cometido o crime. Foi preso, julgado e condenado. OK.

Do outro lado, o Estado e a Sociedade fracassam na hora de aplicar a pena ao sujeito.

O Estado não lhe deu segurança e integridade, nem a ele, nem aos familiares. E a Sociedade, sedenta de
sangue, incentiva e apóia a sua morte. O que, na prática, significa jogar no lixo todo o sistema legal e nos
colocarmos a um passo da barbárie. 

Pois apesar de ter pago sua dívida para com a Sociedade, sofre perseguições, abusos, intimidações, etc.

Tudo porque seus perseguidores e homicidas virtuais acham "covardia" ele ter direito a alguma coisa.

A bem da verdade, quem condena esse tipo de gente não é a justiça, nem o povo, nem a bandidagem. É a
mídia. Ela é a principal responsável pela exarcebação dos ânimos, fomentando o desejo de vingança.

Devagarzinho, estamos abolindo o Sistema Jurídico e toda ética e moral, pra colocar no lugar o julgamento
de Datenas, Vagner Montes e outros tantos chacais.

Isso porque a mesma lida com as emoções mais baixas do ser humano. Planta mentiras e sujeiras na
mente dos mais fracos, a ponto de ter gente que diz que "bandido bom é bandido morto". E lá se vai o

Iluminismo, a Revolução Francesa, o Humanismo... ideais tão necessários por aqui.  

Muitos fazem parte dessa massa de anancéfalos guiados pela TV.

Epa! Mas não digo que não existam monstros por aí.

Sim, existem. Mas sair matando, perseguindo e destruindo não nos torna diferente deles, não é? 

 Citando UmK  

tem gente que acredita em reabilitação de bandido 

 Citando Renato! 
@
Acho que uma surra bem dada resolvia o problema. Tinha de deixar vivo pra entregar uns amiguinhos.
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Quem vocês acham que mais lucra com tudo isso? Quem é o abutre que formenta a ignorância e a
intolerância de um lado, enquanto se locupleta com o fracasso do Estado (que sustenta no apoio político).

Ninguém em sã consciência toma partido de um eletrodoméstico. 

Mas no Brasil, ele vira símbolo da verdade! 

Última edição por Truman : 21-03-2010 às 22:10

21-03-2010 22:12

Dificil a galera perdoar... Imagina o cara assaltando e falando coisas tipo. pra sua mina ou irma: "dá o
celular vagabunda!", ou pra alguem da sua familia "da a carteira filho da puta"....

Se depois a galera tem chance de espancar, nao vai dar outra.

Quem já foi assaltado saber a sensação de impotencia, de nao poder fazer nada porque o cara tá armado. 

Mas o bandido armado também foi meio vacilao, dá um tiro em 1 que o resto pára.

Isso também cria uma bola de neve, o bandido que escapou, no proximo assalto já vai chegar atirando
pra mostrar quem manda....

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:
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Escamosao 

Membro

Antes de investir o seu dinheiro, invista o seu tempo.

21-03-2010 22:16 #37

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2008
1.093
2

Renato! 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Essa é a "argumentação" típica dos ignorantes. Mesmo porque a sua e minha colocação no lugar das
vítimas não muda em absolutamente nada coisa alguma. 

E não acrescenta nada, só implanta mais terror. 

A função da Lei é escudar as pessoas.

Para tanto, é preciso conhecê-la e a Jurisprudência.

Tá certo que tem muito juiz imbecil por aí, que decide o que quer e quando quer, mandando a lei à merda. 

Porém, quando neguinho for vítima ou acusado em algum processo, eu quero ver ele chegar na frente do

Juiz e dizer "e se fosse um parente seu"! 

Ou seja, você não aceitaria que ele fosse punido. Ele deveria ser punido eternamente, mesmo que já
tivesse terminada sua condenação.

Todos tem o direito de recomeçar. E a uma segunda chance. Uma vez que a pessoa pagou sua dívida
para com a Sociedade, não vejo motivo pra antagonizá-la. Se o sistema é isso ou aquilo não interessa.
Interessa, sim, a sua postura perante uma pessoa que errou, que pagou pelo seu erro e que quisesse (ou
quer) se reabilitar.

De novo: você está repetindo a propaganda do Datena. 
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Você ignorou o resto da minha mensagem ou levou em consideração?

Supondo que o cara tenha cometido o crime. Foi preso, julgado e condenado. OK.

Do outro lado, o Estado e a Sociedade fracassam na hora de aplicar a pena ao sujeito.

O Estado não lhe deu segurança e integridade, nem a ele, nem aos familiares. E a Sociedade, sedenta de
sangue, incentiva e apóia a sua morte. O que, na prática, significa jogar no lixo todo o sistema legal e nos
colocarmos a um passo da barbárie. 

Pois apesar de ter pago sua dívida para com a Sociedade, sofre perseguições, abusos, intimidações, etc.

Tudo porque seus perseguidores e homicidas virtuais acham "covardia" ele ter direito a alguma coisa.

A bem da verdade, quem condena esse tipo de gente não é a justiça, nem o povo, nem a bandidagem. É a
mídia. Ela é a principal responsável pela exarcebação dos ânimos, fomentando o desejo de vingança.

Devagarzinho, estamos abolindo o Sistema Jurídico e toda ética e moral, pra colocar no lugar o julgamento
de Datenas, Vagner Montes e outros tantos chacais.

Isso porque a mesma lida com as emoções mais baixas do ser humano. Planta mentiras e sujeiras na
mente dos mais fracos, a ponto de ter gente que diz que "bandido bom é bandido morto". E lá se vai o

Iluminismo, a Revolução Francesa, o Humanismo... ideais tão necessários por aqui.  

Muitos fazem parte dessa massa de anancéfalos guiados pela TV.

Epa! Mas não digo que não existam monstros por aí.

Sim, existem. Mas sair matando, perseguindo e destruindo não nos torna diferente deles, não é? 

Quem vocês acham que mais lucra com tudo isso? Quem é o abutre que formenta a ignorância e a
intolerância de um lado, enquanto se locupleta com o fracasso do Estado (que sustenta no apoio político).

Ninguém em sã consciência toma partido de um eletrodoméstico. 

Mas no Brasil, ele vira símbolo da verdade! 

21-03-2010 22:18 #38

Registro:
Mensagens:
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Mar 2007
950
0

Stallone Cobra 

Suspenso

 Citando Chiquinho Scarpa 

Antes de sair por aí com os archotes e tridentes nas mãos, é preciso apurar os fatos.

Não foi só ele, e sim ele e seu bando. E o cara que foi linchado era menor de idade.

Ou seja, temos que verificar o que aconteceu direito, ver o que diz a Lei para, só então, delegar ao mesmo
a devida punição.

Não é questão de ter pena do cara, é questão de averiguar os fatos e se basear na Lei. Não em critérios
pessoais.

Você não conhece o sujeito, não sabe da vida dele, nem que ele foi, é, ou seria. Mas bastou citar a palavra
"bandido" que você já pulou assustado, desconfiando de todo mundo. 

Ele pagou de forma justa pelo próprio erro? Teve alguma chance de se reabilitar? Como é que ele iria
andar na linha se você e todo mundo já carregavam um preconceito prévio, e no seu caso pior ainda, pois
é calcado no que a mídia disse?

O germe da farsa já está instalado em você, cara. 

Esse medo plantado pelos meios de comunicação é o que impede os outros de pensar em soluções que
não as mais baixas e estúpidas possíveis.
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Queria que fosse contigo ou com tua mãe pra ver se ia ficar nessa defender vagabundo.

Podiam ter matado os três, esquartejar, filmar TUDO e passar o video uma vez por semana em todas as
escolas publicas deste país. E no final ainda aparecer a voz no dublador de He-Man no desenho e dizer:
"crianças, a melhor maneira de se fazer as coisas é sempre a correta"

Pena de morte, por exemplo.

Quando deveríamos estar pegando no pé dos deputados para modificarem não o Código Penal, que tem
leis excelentes (vocês deveriam ler, aliás, deveria ser OBRIGAÇÃO de todo mundo conhecer). 

Mas, sim, o CÓDIGO PROCESSUAL, que gera todo o atravancamento do sistema judiciário.

Só que o brasileiro quer que os outros resolvam seus problemas.

"Tô pagano imposto, quero que resolvam as coisas aê!" 

Daí, sai fora, esquece o assunto e vai assistir Big Brother. 

De novo: o que todos vocês deveriam fazer é se informar mais. Não digo que o Judiciário seja um mar de
rosas. Não é. Mas vocês só sabem destilar a propaganda da TV! Tirem essa merda da cabeça e vão lá ver

as coisas como são! 

Vão num julgamento. Vão numa sessão da câmara dos vereadores ou dos deputados. Conheçam o Código
Penal, leiam o Código Civil, a Constituição!

Construam a opinião de vocês baseados em VIVÊNCIA e não no achismo. 

Mas uma hora esses imbecis vão precisar da Lei.

Pior!

Vão estar DEBAIXO DA PANCADA DA LEI!

Aí eles vão chorar. 

21-03-2010 22:19

hahahahahaha, genial
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Smithh  

Membro

 Citando Shaderz 

21-03-2010 22:21 #40

petit 
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aheuahse li seu post mentalizando a vozinha do Worms. 

@: Nem vou expor muito a minha felicidade em constatar que mais um BANDIDO foi retirado do nosso
convívio social pq me dá até raiva dos imbecis que vem defender porra de direitos humanos.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

I pay the price.
Jul 2009
2.079
377

Membro

 Citando manisnk 

O primeiro de muitos!

Última edição por petit : 21-03-2010 às 22:23

"Quando a gente gosta, (...) a gente cuida.
Fala que me ama, só que é da boca pra fora.."

21-03-2010 22:25

Bandido bom é bandido morto!

Te amo, Malufão!

#41
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Stallone Cobra 

Suspenso

21-03-2010 22:27

Esse é o dracula, ignore 

e muito bem feito para os mlks, só não mereciam morrer. uma paraplegia tava de bom tamanho.

#42

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

May 2004
10.345
1
27

Alex Kid 

Membro

CRF
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Trilobito 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Pera lá, mas você já leu o processo do caso? 

Não.

Acompanhou as testemunhas, os depoimentos?

Não.

Colheu as provas, verificou os fatos?
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Não.

Então não tem como dizer, categoricamente, que este ou aquele cara sabiam ou não o que estavam
fazendo. Ou mesmo que estavam fazendo.

Em QUEM ou no QUÊ você está se baseando pra chegar à essa conclusão? 

Na mídia. 

A mesma que alegou que uns diretores de uma escolinha infantil de SP estupraram os alunos, sendo
depois comprovado que a molecada só tinha irritação no cu. Mas aí já haviam incendiado a escola e
destruído os bens do casal. 

A minha bronca é essa: como é que vocês dão credibilidade e autenticidade às informações passadas por
um meio de comunicação corrupto, vendido e interesseiro?

É a mesma coisa que dar valor às besteiras que o pReD@ToR diz. Ninguém acredita nele, mas se dá toda

credibilidade à mídia só porque ela é poderosa, rica, branca e manda no país! 

O povo aponta o dedo sujo na cara do moleque por quê?

Porque são uns ignorantes que fazem o jogo, que endossam a propaganda feita por sujeitos como o

Datena. 

Pra esses camaradas, não importa a verdade, nem os fatos, muito menos a Razão. O que interessa no
geral é formentar e incentivar a "indignação" que leva a audiência a um estado mental de TORPOR!

Não se pensa mais, não se raciocina mais e, pior ainda, desconhece-se completamente a LEI!

A função da TV é criar uma torcida organizada que fica batendo o pé e pedindo "justiça"... 

Quando quem faz a justiça mesmo somos nós, cidadãos, usando das regras do Estado de Direito.

Só que não é interessante pra TV as pessoas pensando e agindo por conta própria. 

Tanto que você não tem um ÚNICO programa de TV que fala dos direitos individuais ou mesmo de
legislação. Fala-se de comida, de bebida, de futebol, de sexo, pagode, BBB, guerra, morte, tudo!

Menos Leis.

Porque são elas que movem e regulamentam a Sociedade, mas não é interessante que nós saibamos
quais são nossos verdadeiros direitos.

E nisso vamos tratar as pessoas feito lixo até quando? 

As políticas presidiárias são regidas por normas do Estado.

Ou seja, é o Governador, seu secretariado e a Câmara dos Deputados que definem as políticas públicas
dos presídios.

O que acontece é que temos por hábito ficarmos no falatório, e o falatório nos leva à omissão. E quando
não nos omitimos, fazemos as coisas apenas em interesse próprio, sobressaindo quem é mais canalha e

filho da puta. 

A resposta é uma só: UNIÃO CIVIL! 

É todo mundo se organizando em pró de um bem comum, que se reflita em benefícios para todos.
Inclusive para quem não quer participar do processo democrático.

A solução é você pegar no pé de seu vereador, correr em cima de seu deputado, fazer parte de grupos de
pressão, enfim, ir pra cima das coisas que você acredita e que acha que precisam ser mudadas.

SEJA O QUE FOR!

Mas alguém faz? 

Não.

É filiado a algum partido político, a alguma organização política?
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Cara, não li tudo o que você escreveu, não tive saco, afinal é domingo e já são mais de 23 horas. Mas de
uma coisa tenho certeza (e para isso não estou me baseando na imprensa corrupta e suja, mas no fato de
você ficar defendendo bandido com esse seu discursinho hipócrita): você nunca foi assaltado ou coisa do
gênero. Aposto que teria outro pensamento, ou pelo menos uma reação diferente dessa sua ideologia,
caso algo acontecesse com você ou sua família. E tchau!

Não.

Então... 

If you're fighting to live, it's OK to die!
Não me misturo com viciado. E nem com Vagabundo.

21-03-2010 22:34

Ou ele tem parente bandido.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2007
950
0

Stallone Cobra 

Suspenso

21-03-2010 22:40

Spoiler: 

YouTube- Reklama pÅ‚atkÃ³w dla nienormalnych.

Dããã

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2007
8.826
947

eyamamoto 

Membro

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 

21-03-2010 22:40 #46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
14.780
483

dsldr 

Membro

 Citando Excelsis 

Um rapaz menor de idade foi espancado e morreu após assaltar uma casa em João Pessoa, na Paraíba,
na madrugada deste domingo (22), de acordo com a polícia. Ele e outros dois homens invadiram uma casa
onde estava sendo realizada uma festa.

Segundo a polícia, eles renderam os convidados, cerca de 15 pessoas, e recolheram objetos pessoais,
como carteiras e celulares.

Ainda conforme o relato da polícia, quando o bando se preparava para deixar a casa, as vítimas reagiram.
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o que você quis dizer com pirocada do diabo?
porque você disse na frase acima que não deveria ter matado e logo abaixo que os outros deveriam ter
morrido?!

Um dos assaltantes, que estava armado, conseguiu fugir. Os outros dois foram espancados. O adolescente
morreu. O outro assaltante, um rapaz de 19 anos, foi levado para um hospital, teve alta e está preso.

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/...AO+PESSOA.html

__________________

E aí? Acho que o mlk deveria ter levado, sim, uma surra violenta mas não pra matar. Vai que aprendia a
não fazer mais merda.

Já os outros 2 bem que poderiam estar levando pirocada do diabo nesse momento... 

21-03-2010 22:46

Apesar de soar como trollagem o Drácula está certissimo em suas colocações. A nossa sociedade tem um
de seus maiores pilares o Direito, e se o desconsiderarmos nos resta apenas a barbárie.

Video (indiretamente) relacionado ao assunto
YouTube- Entrevista - Marcelo Camelo no Sem Censura [Parte 2]

#47

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2007
4.277
479

hirano 

Membro

21-03-2010 23:01

SIGH HEIL!

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando Stallone Cobra 

Bandido bom é bandido morto!

Te amo, Malufão!

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1538905-5598,00-ADOLESCENTE+MORRE+ESPANCADO+APOS+ASSALTAR+CASA+EM+JOAO+PESSOA.html
http://www.youtube.com/watch?v=riu6bD28tpE
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Dentre as razões pra esse comportamento, na visão da sociedade, das duas uma: ou todo mundo carrega
a "semente" da maldade na mente (ou seja: não existe moral, ética, destino, formação social, miséria ou
educação, e nem modos ou costumes), de repente dá um estalo no camarada e ele sai por aí fazendo

coisas "do mal". Portanto, é problema na cabeça e se resolve com lobotomia pra tudo e todos. 

Ou o "bandido" deixa de ter problema mental e passa a ser senhor de si mesmo, optando pela
bandidagem. Mas o cara vai pra maldade porque "é mais fácil", seja lá o que isso signifique.

... Mas cuja proposta de "solução" pro seu problema não passa pelas escolas, nem pela Educação,
trabalho, políticas tributárias, enfim, nada que seja democrático, quanto mais Humano.

Se mata. 

Apenas matar todo mundo que for "do mal", excluindo, obviamente, os apresentadores de programas

policiais e sua audiência de ignaros. 

Se aproveita e joga no lixo Constituição, Democracia, Estado de Direito, Iluminismo, Filosofia, Literatura e
todo o pensamento bom, justo e honesto da Humanidade dos últimos 2.000 anos.

Se mata.

Apenas matar, porque "bandido bom é bandido morto". 

A verdade é que a Neurociência já comprovou que muitos serial-killers, psicóticos e homicidas tem uma
deficiência protéica no cérebro, ou mesmo uma má formação cerebral que lhes impede, por exemplo, de
desenvolverem ou compreenderem valores morais. São pessoas fisicamente doentes.

Ao mesmo tempo, ninguém nasce odiando.

Aprende-se a odiar, da mesma maneira que se aprende a respeitar, temer, compreender e mesmo amar.

Então a "brilhante" solução seria matá-los? Matar quem é doente?

Então vamos matar os alcoólatras, os tabagistas e os viciados em games!

Vamos matar os pretos porque muitos bandidos são pretos, matemos os nordestinos porque muitos
bandidos são nordestinos, os brancos porque...

Ignorância misturada com preconceito dá nisso. 

Enfim, já sabemos como tudo começa.

Agora, vejamos onde isso acaba: 

Spoiler: 

Clique aqui para ver a imagem completa.
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Última edição por Truman : 21-03-2010 às 23:06

21-03-2010 23:25 #49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
328
16

Rodih 

Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

SIGH HEIL!

Dentre as razões pra esse comportamento, na visão da sociedade, das duas uma: ou todo mundo carrega
a "semente" da maldade na mente (ou seja: não existe moral, ética, destino, formação social, miséria ou
educação, e nem modos ou costumes), de repente dá um estalo no camarada e ele sai por aí fazendo

coisas "do mal". Portanto, é problema na cabeça e se resolve com lobotomia pra tudo e todos. 

Ou o "bandido" deixa de ter problema mental e passa a ser senhor de si mesmo, optando pela
bandidagem. Mas o cara vai pra maldade porque "é mais fácil", seja lá o que isso signifique.

... Mas cuja proposta de "solução" pro seu problema não passa pelas escolas, nem pela Educação,
trabalho, políticas tributárias, enfim, nada que seja democrático, quanto mais Humano.

Se mata. 

Apenas matar todo mundo que for "do mal", excluindo, obviamente, os apresentadores de programas

policiais e sua audiência de ignaros. 

Se aproveita e joga no lixo Constituição, Democracia, Estado de Direito, Iluminismo, Filosofia, Literatura e
todo o pensamento bom, justo e honesto da Humanidade dos últimos 2.000 anos.

Se mata.

http://www.hardmob.com.br/members/Rodih.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/rodih.html
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Direitos humanos são para humanos, e não para animais ..
Qnd a bandidagem atingir alguem proximo a vc, au até mesmo a vc quero ver esse seu discurso..
Vai fazer esse discurso com um arma apontada para vc e sua namorada (aconteceu com meu primo) para
ver se eles tem algum tipo de compaixão;;
Fail para vc

Apenas matar, porque "bandido bom é bandido morto". 

A verdade é que a Neurociência já comprovou que muitos serial-killers, psicóticos e homicidas tem uma
deficiência protéica no cérebro, ou mesmo uma má formação cerebral que lhes impede, por exemplo, de
desenvolverem ou compreenderem valores morais. São pessoas fisicamente doentes.

Ao mesmo tempo, ninguém nasce odiando.

Aprende-se a odiar, da mesma maneira que se aprende a respeitar, temer, compreender e mesmo amar.

Então a "brilhante" solução seria matá-los? Matar quem é doente?

Então vamos matar os alcoólatras, os tabagistas e os viciados em games!

Vamos matar os pretos porque muitos bandidos são pretos, matemos os nordestinos porque muitos
bandidos são nordestinos, os brancos porque...

Ignorância misturada com preconceito dá nisso. 

Enfim, já sabemos como tudo começa.

Agora, vejamos onde isso acaba: 

Spoiler: 

21-03-2010 23:32

 A tá, no Brasil morre-se cerca de 33 mil pessoas vitimas de arma de fogo, sem contar os feridos.
Dúvido que a maioria reagiu...

E o pai de familia que morreu, filho, mulher, idoso... Por causa de uns reais para comprar droga.
Numa sociedade de direito. A ordem é um dos pilares. 
Onde já, vc não poder nem comemorar com os amigos uma festa entre parentes.
Ou bandido cumprindo 25% da pena. Isto quando não foge.

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.504
22

southjp 

Membro

 Citando hirano 

Apesar de soar como trollagem o Drácula está certissimo em suas colocações. A nossa sociedade tem um
de seus maiores pilares o Direito, e se o desconsiderarmos nos resta apenas a barbárie.

Video (indiretamente) relacionado ao assunto
YouTube- Entrevista - Marcelo Camelo no Sem Censura [Parte 2]

 Citando Mornion 

Deve ser pintudão, se fosse comigo, era a unica coisa que salvava 
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