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Pra mim é uma coisa meio lógica se o maluco ta assaltando a mão armada uma hora vai rolar alguma
merda e o cara vai matar alguém ou vai morrer. Enfim bandido que usa arma tem que morrer mesmo
antes que mate alguém.

Quanto ao caso é só todo mundo ficar com o bico calado que não vão conseguir determinar a autoria e
todos saem livres.

#76

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2003
2.661
139

POLAR 

Membro

22-03-2010 9:44 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

22-03-2010 9:47

Muito fácil pra trollagem, playboyzada, vidinha boa, em bairro chique, ficar defendendo bandido.

Nunca teve a mãe ajoelhada com uma arma na cabeça, com bandido gritando q vai matar e vendo sua
mãe se mijando de medo e vc sem chão.

menos 1 = win.

"mimimi ele é pobre nao teve outra chance" "mimimi tem q ver a lei"
Tem milhões e milhões de pobres bom carater, trabalhando varrendo rua, catando lixo, ganhando mil
vezes menos que um assaltante. Assim como tem milhares de playboys que usam droga assaltando por
diversão, botando fogo em indio etc...
tem q matar mesmo. Bandido bom é bandido morto, como ja disseram 200x ai no tópico.

#77

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
502
24

patropa 

Membro

Última edição por patropa : 22-03-2010 às 9:50

Fórum

http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/cultura-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/register.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/content/
http://www.hardmob.com.br/media.php
http://www.hardmob.com.br/picall.php
http://www.hardmob.com.br/blogs/
http://www.hardmob.com.br/home_servidores.php
http://www.hardmob.com.br/sendmessage.php
http://www.hardmob.com.br/home_sobre.php
http://www.hardmob.com.br/faq.php
http://www.hardmob.com.br/calendar.php
http://www.hardmob.com.br/search.php
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=7553649&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/newreply.php?p=7553649&noquote=1
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-2.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-3.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-5.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-6.html
http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-6.html
http://www.hardmob.com.br/members/polar.html
http://www.hardmob.com.br/members/polar.html
http://www.hardmob.com.br/members/POLAR.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/polar.html
http://www.hardmob.com.br/members/patropa.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/patropa.html
http://www.hardmob.com.br/forum.php
http://www.hardmob.com.br/forum.php


[JusticeMOB] Adolescente morre espancado após assaltar casa

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/416480-justicemob-adolescente-morre-espancado-apos-assaltar-casa-4.html[03/02/2013 23:45:07]

22-03-2010 9:52

mas tudo q vc disse agora eh o necessario para nao se formar mais bandido, e concordo plenamente
contigo, o caso da reportagem jah eh de um bandido formado, e como vc pode bem entender eh um caso
sem solucao, o melhor pra sociedade tlvz seja realmente esse individuo onde ta agora... pq ele nao tinha
mais jeito, eh simples po, o mlk ia ser bandido a vida inteira...
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 Citando kizk_ 

trollando?

vcs q nao conseguem ver um palmo a frente da propria cara e continuam com esses mesmos discursos
ano após ano.

já teve ROTA em SP..nao solucionou..muito pelo contrario... mataram muita gente inocente.
A violencia nao pode ser solução para resolver problemas que são de outra esfera. O problema do Brasil é
a má distribuição de renda + sistema prisional pessimo(nao recupera ninguem) + leis falhas/brandas.
O que nao quer dizer que todo bandido merece morrer. Ninguem nasce bandido. Já disse isso aqui milhoes
de vezes, pra voces é facil criticar porque são da esfera que é afectada com os furtos. Se voces fossem da
parte que tá passando fome iam ta pensando em roubar.

Tem um monte de machao aqui achando que matar é a solução, mas nao é. Pode matar TODOS OS
BANDIDOS HOJE, que daqui a 10, 15 anos vai acontecer o mesmo e vai estar cheio de bandido de novo.

Esse argumento de "até o dia que acontecer algo com sua familia" é invalido. O que é certo é certo, não
vai ser porque eu ou outra pessoa sofreram que a solução vai ser diferente.

Entao voces aprendam a ler, vao estudar, melhorar o país de voces e parem de trollar achando que matar
todo mundo é a solucao. Quem pensa assim sao os mesmos que elegem ano apos ano esse bando de
ladrao que nao arruma nada no Brasil. Sem contar que metade deve ser maconheiro e depois fica
pregando de matar todo mundo.

A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  
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Claro claro... A justiça claramente não funciona pro cidadão de bem, devemos então ficar em casa pedindo
pelo amor de deus pro Governo fazer alguma coisa pra acabar com a bandidagem.

Até parece que não sabem que o Governo LUCRA com a bandidagem.

Por isto, enquanto o ESTADO não faz alguma coisam, pelo menos o povo de bem tem que se proteger
mesmo.

Foda-se o que o pivetinho coitado não tem futuro, vai aprender a viver como gente com dignidade...
Agora se quer ser bandidinho por é legal, é o caminho fácil, é divertido, que prepare-se para viver no
máximo por mais uns 10 anos.

Está mais que claro que bandido vivo só serve pra nos fuder cada vez mais. Então meus amigos, SE VCS
TEM A POSSIBILIDADE DE MATAR UM BANDIDO, FAÇA, E FAÇA COM GOSTO, pois aí temos a possibilidade
de mostrar a nossa indignação e tirar um LIXO HUMANO das nossas ruas.
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Eu nao acredito que voces nao consigam entender que matar nao vai resolver NADA. Voce vai ter sua
vingança e só. A violencia nao vai diminuir, até pelo contrario, pode aumentar a raiva e truculencia dos
bandidos contra a sociedade.
Voces querem uma solucao rapida, mas isso nao existe. matar todos os bandidos não funciona pq a
pobreza e os problemas continuam, gerando criminalidade novamente.
Aprendam isso, cumpram sua função de eleitores e escolham melhor seus representantes. Paguem seus
impostos e lutem para que eles sejam bem empregues. Tentem diminuir a desigualdade criando mais
oportunidades. Isso sim vai diminuir a criminalidade.
Agora, para as pessoas ruins, que existem em toda classe social, que cometem crimes sem motivo , a lei
tratara delas.

Entendam que nenhum capitão nascimento vai acabar com a violência no Brasil.

Se voces querem melhores, lutem para que as mudanças acontecam nas causas dos problemas.

Parem de ver Datena e vão ESTUDAR, que é o melhor que voces podem fazer pelo seu país nesse
momento, porque com o nivel de pensamento que voces tem agora, voces só ajudam a construir uma
sociedade mais violenta para seus filhos.
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 Citando andresoprani 
Muito fácil pra trollagem, playboyzada, vidinha boa, em bairro chique, ficar defendendo bandido.

Nunca teve a mãe ajoelhada com uma arma na cabeça, com bandido gritando q vai matar e vendo sua
mãe se mijando de medo e vc sem chão.

menos 1 = win.

"mimimi ele é pobre nao teve outra chance" "mimimi tem q ver a lei"
Tem milhões e milhões de pobres bom carater, trabalhando varrendo rua, catando lixo, ganhando mil vezes
menos que um assaltante. Assim como tem milhares de playboys que usam droga assaltando por diversão,
botando fogo em indio etc...
tem q matar mesmo. Bandido bom é bandido morto, como ja disseram 200x ai no tópico.

 Citando kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess

22-03-2010 10:03

Ia ser bandido a vida inteira por que?
Porque na cadeia nao ia aprender nada. Porque nao ia arrumar mais emprego em lugar nenhum. Nao ia
ter mais oportunidade e sua familia continuaria pobre.
Se vivemos numa sociedade regida por leis, devemos cumpri-las. Do contrário seremos iguais ou piores do
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mas tudo q vc disse agora eh o necessario para nao se formar mais bandido, e concordo plenamente
contigo, o caso da reportagem jah eh de um bandido formado, e como vc pode bem entender eh um caso
sem solucao, o melhor pra sociedade tlvz seja realmente esse individuo onde ta agora... pq ele nao tinha
mais jeito, eh simples po, o mlk ia ser bandido a vida inteira...
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que o garoto que foi assassinado.

 Citando kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess

22-03-2010 10:08

lol@pq a pobreza e os problemas continuam, gerando criminalidade novamente.
O maior problema da criminalidade está justamente do lado oposto da sociedade. Os maiores criminosos
são de colarinho branco, eles geram a violencia.

lol@Agora, para as pessoas ruins, que existem em toda classe social, que cometem crimes sem motivo , a
lei tratara delas.
Estupro seguido de morte: réu primário, bom comportamento, bom advogado = 3 a 4 anos de prisão em
regime fechado. A lei não trata de bandido. 

lol@Parem de ver Datena e vão ESTUDAR, que é o melhor que voces podem fazer pelo seu país nesse
momento, porque com o nivel de pensamento que voces tem agora, voces só ajudam a construir uma
sociedade mais violenta para seus filhos.
Comentário desnecessário, falando que quem não concorda com vc é burro, precisa estudar e assiste
datena. Vc está ofendendo as pessoas desse jeito. Já saiu do nível de discussão pro nível de ofensa.
Ninguém aqui é burro.

http://www.hardmob.com.br/showpost.p...7&postcount=75
"Tem um monte de machao aqui achando que matar é a solução, mas nao é. Pode matar TODOS OS
BANDIDOS HOJE, que daqui a 10, 15 anos vai acontecer o mesmo e vai estar cheio de bandido de novo."

E sim, vc mesmo ja admitiu que se matarem TODOS, daqui 10-15 anos volta tudo de novo. Tivemos paz
por 10-15 anos, depois é só matar tudo de novo. Contradição? Afinal qual é sua posição, matar tudo
resolve ou não? Decida-se, depois defenda seu ponto de vista sem ofender os outros.
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 Citando kizk_ 

Eu nao acredito que voces nao consigam entender que matar nao vai resolver NADA. Voce vai ter sua
vingança e só. A violencia nao vai diminuir, até pelo contrario, pode aumentar a raiva e truculencia dos
bandidos contra a sociedade.
Voces querem uma solucao rapida, mas isso nao existe. matar todos os bandidos não funciona pq a
pobreza e os problemas continuam, gerando criminalidade novamente.
Aprendam isso, cumpram sua função de eleitores e escolham melhor seus representantes. Paguem seus
impostos e lutem para que eles sejam bem empregues. Tentem diminuir a desigualdade criando mais
oportunidades. Isso sim vai diminuir a criminalidade.
Agora, para as pessoas ruins, que existem em toda classe social, que cometem crimes sem motivo , a lei
tratara delas.

Entendam que nenhum capitão nascimento vai acabar com a violência no Brasil.

Se voces querem melhores, lutem para que as mudanças acontecam nas causas dos problemas.

Parem de ver Datena e vão ESTUDAR, que é o melhor que voces podem fazer pelo seu país nesse
momento, porque com o nivel de pensamento que voces tem agora, voces só ajudam a construir uma
sociedade mais violenta para seus filhos.
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Se voce ler meu primeiro topico vai ver que eu defendo leis mais rigidas e uma melhor administracao do
dinheiro publico. 
Voce acha justo que voce tenha paz por 10-15 anos enquanto MILHOES de brasileiros passam fome e mais
tantos milhoes nao tem oportunidade nenhuma na vida?
Não é porque voce nasceu em berço de ouro que quer dizer que voce é melhor que alguem.
Matar todos os bandidos nao vai acabar com a criminalidade, só vai ser o tempo até os novos bandidos
surgirem, e numa sociedade como a nossa eles vao estar sempre a surgir. 

E vai estudar sim, pra que te ajude a ver o tanto de bobagem que voce ta falando.
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 Citando andresoprani 
lol@pq a pobreza e os problemas continuam, gerando criminalidade novamente.
O maior problema da criminalidade está justamente do lado oposto da sociedade. Os maiores criminosos
são de colarinho branco, eles geram a violencia.

lol@Agora, para as pessoas ruins, que existem em toda classe social, que cometem crimes sem motivo , a
lei tratara delas.
Estupro seguido de morte: réu primário, bom comportamento, bom advogado = 3 a 4 anos de prisão em
regime fechado. A lei não trata de bandido. 

lol@Parem de ver Datena e vão ESTUDAR, que é o melhor que voces podem fazer pelo seu país nesse
momento, porque com o nivel de pensamento que voces tem agora, voces só ajudam a construir uma
sociedade mais violenta para seus filhos.
Comentário desnecessário, falando que quem não concorda com vc é burro, precisa estudar e assiste
datena. Vc está ofendendo as pessoas desse jeito. Já saiu do nível de discussão pro nível de ofensa.
Ninguém aqui é burro.

http://www.hardmob.com.br/showpost.p...7&postcount=75
"Tem um monte de machao aqui achando que matar é a solução, mas nao é. Pode matar TODOS OS
BANDIDOS HOJE, que daqui a 10, 15 anos vai acontecer o mesmo e vai estar cheio de bandido de novo."

E sim, vc mesmo ja admitiu que se matarem TODOS, daqui 10-15 anos volta tudo de novo. Tivemos paz
por 10-15 anos, depois é só matar tudo de novo. Contradição? Afinal qual é sua posição, matar tudo
resolve ou não? Decida-se, depois defenda seu ponto de vista sem ofender os outros.

 Citando kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess
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 Citando kizk_ 

Eu nao acredito que voces nao consigam entender que matar nao vai resolver NADA. Voce vai ter sua
vingança e só. A violencia nao vai diminuir, até pelo contrario, pode aumentar a raiva e truculencia dos
bandidos contra a sociedade.
Voces querem uma solucao rapida, mas isso nao existe. matar todos os bandidos não funciona pq a
pobreza e os problemas continuam, gerando criminalidade novamente.
Aprendam isso, cumpram sua função de eleitores e escolham melhor seus representantes. Paguem seus
impostos e lutem para que eles sejam bem empregues. Tentem diminuir a desigualdade criando mais
oportunidades. Isso sim vai diminuir a criminalidade.
Agora, para as pessoas ruins, que existem em toda classe social, que cometem crimes sem motivo , a lei
tratara delas.

Entendam que nenhum capitão nascimento vai acabar com a violência no Brasil.
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Não resolve nada, vírgula... Serve pra mostrar pra todo mundo que não agüentamos mais esta putaria, e
ainda tiramos das ruas uns lixos humanos.

E aumentar a truculência só iria piorar para o bandido, pq querendo ou não, o cidadão de bem é maioria.

Não é a pobreza por si só que faz gerar um monte de bandido, é a impunidade. E melhor matar toda a
bandidagem do que deixar eles felizes e soltos por aí.

Eu cumpro minha função de eleitor, voto em pessoas e não partidos e sempre quem eu tenho certeza que
faria algo de bom e não tem nenhum histórico ruim. E tb estudo dia e noite e não vejo Datena não.

E outra, não é votando em gente boa que resolve o problema do país não... Tá tudo sujo por dentro e
existe a necessidade de medidas drásticas... Olhem o que é aquele senado... Um antro de velhos gagás
em bandidos... Não adianta vc escolher o ruim ou o bom, com certeza ele entra lá e vai ter que entrar na
linha (corrupta), se não vai se fuder com todos os outros.

E enquantos todos nosso fazemos o certo, e os nossos políticos continuam fazendo nada, sou à favor total
da política de "bandido bom é bandido morto" e "justiça com as nossas próprias mãos". Quem sabe assim
a porcaria do governo tome uma xingada ferrenha, e sofra inclusive sanções por parte de outros países,
pq parece que só assim para eles darem bola pra alguma coisa.

Se voces querem melhores, lutem para que as mudanças acontecam nas causas dos problemas.

Parem de ver Datena e vão ESTUDAR, que é o melhor que voces podem fazer pelo seu país nesse
momento, porque com o nivel de pensamento que voces tem agora, voces só ajudam a construir uma
sociedade mais violenta para seus filhos.

22-03-2010 11:25

Fox Murder, otima colocação.

Não adianta matar? claro que adianta. Se prende, solta, se fica preso, sai muito pior (pelo menos no
Brasil), entao tem que ser a gente mesmo, porque é dificil ser protegido pela policia tambem.

Quem ja sofreu com assalto ou violencia sabe a merda que é, e que quando se é assaltado o que menos
quer fazer é educar o meliante, diferente, voce deseja tudo de mal pro filho da puta. E desejo mesmo.
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 Citando Fox Murder 

Não resolve nada, vírgula... Serve pra mostrar pra todo mundo que não agüentamos mais esta putaria, e
ainda tiramos das ruas uns lixos humanos.

E aumentar a truculência só iria piorar para o bandido, pq querendo ou não, o cidadão de bem é maioria.
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Verdade. Se pobreza gerasse bandido. China e Índia seriam em disparado campeões mundiais em
criminalidade.
O problema é que aqui não se assalta para comer, e sim para pagar de esperto. As custas do trabalhador.
São vermes parasitas.

Não é a pobreza por si só que faz gerar um monte de bandido, é a impunidade. E melhor matar toda a
bandidagem do que deixar eles felizes e soltos por aí.
a.

 Citando Mornion 

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

22-03-2010 11:46

Vai fazer um BO... te mandam procurar a delegacia virtual..

#87

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.504
22

southjp 

Membro

 Citando Dardo? 

Fox Murder, otima colocação.
Quem ja sofreu com assalto ou violencia sabe a merda que é, e que quando se é assaltado o que menos
quer fazer é educar o meliante, diferente, voce deseja tudo de mal pro filho da puta. E desejo mesmo.

 Citando Mornion 

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

22-03-2010 11:54

na cadeia ele nao ia aprender nada mesmo nao, alias, ia pra febem, piorar a condicao dele, e ponto final,
febem prende mas nao melhora ngm, e todo mundo sabe disso.
nao ia arrumar emprego, se tava ganhando dinheiro de celular e bolsa roubada varias vezes durante a
semana pq diabos ele iria procurar um emprego? sobre a familia, coitada, ia perder mais um filho.

Entenda meu velho, quando o cara jah nao tem o carater e ainda alia isso ao sistema penitenciario
brasileiro, eh um caso sem solucao, nao tem jeito mesmo. soh se perder uma perna, ou morrer, eh o fim
que ta escrito pros caras...

#88

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
18.180
1606

Calconha 

Membro

 Citando kizk_ 

Ia ser bandido a vida inteira por que?
Porque na cadeia nao ia aprender nada. Porque nao ia arrumar mais emprego em lugar nenhum. Nao ia ter
mais oportunidade e sua familia continuaria pobre.
Se vivemos numa sociedade regida por leis, devemos cumpri-las. Do contrário seremos iguais ou piores do
que o garoto que foi assassinado.
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A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

22-03-2010 12:04

Uma atitude quase exemplar das vítimas. Pecaram por deixar 2 vivos.

#89

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Porto Alegre - RS
Apr 2001
292
4

SnakePit81 

Membro

22-03-2010 12:08

Vão tomar no cu quem defende bandido. Piazadinha de prédio.

Dois moleques renderam a mãe de um camarada meu enquanto ela levava o lixo para fora.... entraram,
amarraram ela e o pai do meu amigo.... ela ficou nervosa e começou a gritar, eles passaram a faca no
pescoço dela... o pai do meu amigo viu ela agonizar até morrer.

Tem mais é que matar mesmo, já que a justiça é falha... bandido é bandido.

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
1.970
93

Maconha 

Membro

 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.

22-03-2010 12:31

você não é o primeiro a dizer isso... foram 3 e não 2, um fugiu e o outro apanhou mas não morreu...

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
14.780
483

dsldr 

Membro

 Citando yakox 

Por mim tinha que ter matado os dois, já que o outro fugiu. O erro foi deixar o idiota lá fugir.

22-03-2010 12:41

Todo mundo sabe dizer algum exemplo de violência, isso não faz de ninguém uma pessoa mais experiente
a ponto de dizer que alguém deve ou não morrer.
Ninguém quer pensar no porque de alguém virar ladrão.
A maioria que diz que alguém deve morrer tem exatamente o mesmo cerne de alguém que está matando
pra conseguir o que quer porque não foi educado e não teve oportunidade (salvo os que só falam por falar
e não tem coragem de chutar um cachorro).
Eu já ouvi mais de um delegado dizendo que o único jeito de conter essa violência é educando o povo, é

#92

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
144

dreadful 
Membro
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estancando na criação e não aqui no resultado. Parecem pessoas que tem autoridade pra dizer algo assim.
Então, quem são vocês?
Vocês estão no meio disso tudo, não receberam educação suficiente pra perceber o que está errado e
querem uma solução imediata pra todos os problemas da vida. Afinal, pagar impostos livra qualquer um de
todos os problemas sociais e ser alvo de qualquer tipo de violência dá direito de matar qualquer pessoa
violenta e mal instruída (??????????).
Lembrem-se que se vocês matam pelo próprio critério, achando que tem razão ou não, vocês são
assassinos. Se não vêem problema nenhum nisso, já estão doentes.

22-03-2010 12:50

amém!

é impressionante que aqui no boteco o pessoal nao consiga enxergar que a "solucao" deles é falha e o tipo
de atitudes que eles querem tomar é um crime tão grande quanto o que foi praticado.

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2003
3.381
17

kizk_ 

Membro

 Citando dreadful 
Todo mundo sabe dizer algum exemplo de violência, isso não faz de ninguém uma pessoa mais experiente
a ponto de dizer que alguém deve ou não morrer.
Ninguém quer pensar no porque de alguém virar ladrão.
A maioria que diz que alguém deve morrer tem exatamente o mesmo cerne de alguém que está matando
pra conseguir o que quer porque não foi educado e não teve oportunidade (salvo os que só falam por falar
e não tem coragem de chutar um cachorro).
Eu já ouvi mais de um delegado dizendo que o único jeito de conter essa violência é educando o povo, é
estancando na criação e não aqui no resultado. Parecem pessoas que tem autoridade pra dizer algo assim.
Então, quem são vocês?
Vocês estão no meio disso tudo, não receberam educação suficiente pra perceber o que está errado e
querem uma solução imediata pra todos os problemas da vida. Afinal, pagar impostos livra qualquer um de
todos os problemas sociais e ser alvo de qualquer tipo de violência dá direito de matar qualquer pessoa
violenta e mal instruída (??????????).
Lembrem-se que se vocês matam pelo próprio critério, achando que tem razão ou não, vocês são
assassinos. Se não vêem problema nenhum nisso, já estão doentes.

 Citando kevinthorn 

Having a seperate roll for hookers n blow is pretty vital to sucess

22-03-2010 13:08

tem q matar mesmo! pena que não mataram os 3!

#94

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Moderatroll
Sep 2007
6.266
628

Rampado 

Colaborador
hardMOB
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Galera, está rolando o concurso HardMOB de fotografia!  Votem em sua preferida de cada uma das 3 categorias!!! 
 Natureza - Urbanismo - Pessoas 

22-03-2010 13:22

cara, o fdp pode ir fazer o que ele quiser, onde ele quiser, menos roubar o que eu tenho, o que eu
comprei com meu dinheiro trabalhando ou muito menos fazer mal a alguém que eu gosto e cuido pra nada
acontecer.
e quanto ao cachorro eu não tenho coragem de chutar um cachorro mesmo, por que eu faria isso? mas se
um bandido tiver me roubando ou fazendo mal a alguém que esteja comigo eu vou bater no fdp até eu
cansar e o que eu tiver perto eu vou usar como arma, principalmente se ele fizer algo com alguém que eu
goste, eu sou muito calmo, nunca arrumo briga, mas se alguém mexe comigo de graça eu fico cego.
se você quer reabilitar bandido leva ele pra sua casa ou então cobre dos políticos um lugar decente pra
que isso ocorra, mas não venha roubar minhas coisas e colocando culpa na sociedade porque eu vou
mostrar também o que a sociedade faz com bandido.

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
14.780
483

dsldr 

Membro

 Citando dreadful 
Todo mundo sabe dizer algum exemplo de violência, isso não faz de ninguém uma pessoa mais experiente
a ponto de dizer que alguém deve ou não morrer.
Ninguém quer pensar no porque de alguém virar ladrão.
A maioria que diz que alguém deve morrer tem exatamente o mesmo cerne de alguém que está matando
pra conseguir o que quer porque não foi educado e não teve oportunidade (salvo os que só falam por falar
e não tem coragem de chutar um cachorro).
Eu já ouvi mais de um delegado dizendo que o único jeito de conter essa violência é educando o povo, é
estancando na criação e não aqui no resultado. Parecem pessoas que tem autoridade pra dizer algo assim.
Então, quem são vocês?
Vocês estão no meio disso tudo, não receberam educação suficiente pra perceber o que está errado e
querem uma solução imediata pra todos os problemas da vida. Afinal, pagar impostos livra qualquer um de
todos os problemas sociais e ser alvo de qualquer tipo de violência dá direito de matar qualquer pessoa
violenta e mal instruída (??????????).
Lembrem-se que se vocês matam pelo próprio critério, achando que tem razão ou não, vocês são
assassinos. Se não vêem problema nenhum nisso, já estão doentes.

22-03-2010 13:28

Ah cara, foda! Vai saber qq esse muleque não passou na vida, a educação dele, não sei.. Não acho que
deveria ter matado ele.. Só uma surra bem dada tava bom..
Só que é bom pra bandidagem se tocar que uma hora a coisa aperta e quem se fode são eles..

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
4.010
15

C.S.S. 
Membro

22-03-2010 13:33

Bem feito, morte mais que merecida, tomara que tenha sido grande o sofrimento desse filho da puta.
Escória.

#97

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
360
0

Abraham 

Suspenso

 Citando C.S.S. 
Ah cara, foda! Vai saber qq esse muleque não passou na vida, a educação dele, não sei.. Não acho que
deveria ter matado ele.. Só uma surra bem dada tava bom..
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Foda o caralho, minha cara CSS. Foda o caralho. O que esse muleque passou ou sofreu é problema dele e
exclusivamente dele, e ele não tem, nunca teve, nem jamais terá o direito de fazer da vida dos outros um
inferno só porque a dele foi uma merda. Digo e sempre repito: infância fudida não é desculpa pra
selvageria.

Só que é bom pra bandidagem se tocar que uma hora a coisa aperta e quem se fode são eles..

Última edição por Abraham : 22-03-2010 às 13:35

22-03-2010 13:35

Cara, vc tá misturando duas coisas diferentes: política pública e legítima defesa.

Claro que a melhor maneira de combater a criminalidade é dar mais oportunidade a todos, de educação e
emprego, mais renda e mais esperança. Levar os serviços públicos essencias a todos, dar boa infra-
estrutura, etc. Ter uma polícia eficiente e bem treinada, poder judiciário rápido e eficaz, e boas políticas
criminais. Mas isso é a longo prazo.

Outra coisa é 3 meliantes invadirem sua residência. Nesse caso, parece que houve excesso na legítima
defesa, mas só analisando o caso pra saber. Cara, se tem pessoas armadas na sua casa, ou vc se caga de
medo e fica paralizado ou vc toma medidas drásticas, rápidas e impensadas. Nessas, vc pode muito bem
espancar um cara até a morte. Eu faria isso, se conseguisse e não fosse morto antes, sem dúvida
nenhuma. Conheço um cara que tinha uma loja de caça e pesca, sempre andou armado. Um dia ele
chegou em casa e tinha 2 meliantes dentro. Os dois tavam com a filha no quarto, tentando estupra-la. Ele
entrou no quarto e queimou os 2. Poderia ter rendido os caras e chamado a polícia, mas matou mesmo.
Vc vai tirar a razão dele? Vc acha que uma pessoa tem nervos o suficiente pra agir racionalmente num
situação dessas? Vc se vira como pode, as coisas acontecem numa fração de segundos... E mais
importante: o que tá no outro parágrafo não tem absolutamente nada a ver com isso. Vc nao para pra
pensar nas injustiças sociais ou em política pública, vc aperta o gatilho e boa.

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2006
3.824
184

Sganza 

Membro

 Citando dreadful 
Todo mundo sabe dizer algum exemplo de violência, isso não faz de ninguém uma pessoa mais experiente
a ponto de dizer que alguém deve ou não morrer.
Ninguém quer pensar no porque de alguém virar ladrão.
A maioria que diz que alguém deve morrer tem exatamente o mesmo cerne de alguém que está matando
pra conseguir o que quer porque não foi educado e não teve oportunidade (salvo os que só falam por falar
e não tem coragem de chutar um cachorro).
Eu já ouvi mais de um delegado dizendo que o único jeito de conter essa violência é educando o povo, é
estancando na criação e não aqui no resultado. Parecem pessoas que tem autoridade pra dizer algo assim.
Então, quem são vocês?
Vocês estão no meio disso tudo, não receberam educação suficiente pra perceber o que está errado e
querem uma solução imediata pra todos os problemas da vida. Afinal, pagar impostos livra qualquer um de
todos os problemas sociais e ser alvo de qualquer tipo de violência dá direito de matar qualquer pessoa
violenta e mal instruída (??????????).
Lembrem-se que se vocês matam pelo próprio critério, achando que tem razão ou não, vocês são
assassinos. Se não vêem problema nenhum nisso, já estão doentes.

[Referências]

22-03-2010 13:39 #99

Abraham 

Suspenso
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »

Fale Conosco hardMOB Arquivo Início

O que tem de vaido carreirista querendo fazer nome na promotoria não é pouca coisa. Isso vai dar merda.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
360
0

 Citando Unsa 

Excesso na legítima defesa. Duvido que algum promotor denuncie.

22-03-2010 13:42

Eu não estou julgando a pessoa acuada, não estou julgando as pessoas da festa. Na hora do vamos ver é
legítima defesa e pronto. Fazemos o possível pra sobreviver na hora do aperto. Até porque nesses casos a
própria lei ampara.
O problema é fora desse contexto. Cérebro de minhoca acha que matar qualquer um que saia das
estribeiras da nossa pobre sociedade injusta e ignorante resolve. Como se isso não fosse, no mínimo,
contraditório.
Você tem uma goteira na sua casa, em vez de subir no telhado e arrumar, você fica trocando os baldes
até o fim dos seus dias, tomando vez ou outra um pingo na testa e deixando um pouco de água
transbordar e cair no chão enquanto esvazia o balde.
Não é a solução mais inteligente, mas parece a única possível pra quem não tem capacidade suficiente pra
entender que o problema é no telhado.

#100

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
144

dreadful 
Membro

 Citando Prof. Gilmar 

cara, o fdp pode ir fazer o que ele quiser, onde ele quiser, menos roubar o que eu tenho, o que eu comprei
com meu dinheiro trabalhando ou muito menos fazer mal a alguém que eu gosto e cuido pra nada
acontecer.
e quanto ao cachorro eu não tenho coragem de chutar um cachorro mesmo, por que eu faria isso? mas se
um bandido tiver me roubando ou fazendo mal a alguém que esteja comigo eu vou bater no fdp até eu
cansar e o que eu tiver perto eu vou usar como arma, principalmente se ele fizer algo com alguém que eu
goste, eu sou muito calmo, nunca arrumo briga, mas se alguém mexe comigo de graça eu fico cego.
se você quer reabilitar bandido leva ele pra sua casa ou então cobre dos políticos um lugar decente pra que
isso ocorra, mas não venha roubar minhas coisas e colocando culpa na sociedade porque eu vou mostrar
também o que a sociedade faz com bandido.
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