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Me diz uma coisa, você já viu criminoso morto volta do além-morte pra cometer crime?

E me diz outra coisa, quando você tem uma goteira, você não primeiramente põe o balte, pra depois
chamar o prestador de serviço pra reparar o problema no telhado? Você não concorda que o balde
também é necessário pra evitar que molhe o interior de sua casa?

#101

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
360
0

Abraham 

Suspenso

 Citando dreadful 
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.
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
8.168
192

RavengA 

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
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Isso aí é um discurso de 30 anos atrás, quando a segurança estava começando a degringolar e os sitema
educional oferecido pelo estado, começava a entrar em falência.
Hoje, pagamos o preço dessa geração perdida e é preciso ter um projeto radical para atenuar este
processo. 
A realidade atual é a TOTAL sensação de IMPUNIDADE e o Estado tem medo de mexer no vespeiro. 
Na eleição passada, em 2002, vimos o que um PCC é capaz de fazer, em são paulo.
No RJ, por mais esforço que o Governo faça, os traficantes continuam dominando os morros e ditam a
ordem.
Já o Governo federal, lava as mãos e joga a responsabilidade para os estados.
Enfim, o que seria preciso fazer, ninguém faz:
Tolerância zero contra o crime. Assaltante a mão armada que fosse preso, teria que cumprir sua pena,
sem indultos, visitas e abrandamento da pena.
Em contra-partida, teríamos que ter uma total reestruturação do sistema carcerário. Presídios de alta
segurança, separação por tipos de crime, programas sérios de trabalho interno, visando uma recuperação
e inserção do preso no mercado de trabalho, ao término da pena, entra tantas outras medidas sérias e
efetivas.

Só que isto custa dinheiro e os políticos dizem que não tem verba. Mas pra copa e olimpíadas, não vai
faltar dinheiro.

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.

http://www.dietadoimpostao.com.br/ - Menos impostos e mais dos impostos
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2010N3715 - Abaixo assinado Contra o retorno da CPMF
Leiam \"A Revolução dos Bichos - George Orwell\": Qualquer semelhança com o governo do PT, não é mera coincidência

22-03-2010 13:53

Pois é bandido morto, não mata, não roba, não fuma, naõ faz merda.
Já o que tá na cadeia, foge, faz rebelião, volta a rua, volta para cadeia...

#103

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2007
1.504
22

southjp 

Membro

 Citando dreadful 
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.

 Citando Mornion 

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

22-03-2010 13:57

O artigo 1º, da Lei 9455/97, demonstra as condutas que constitui crime de tortura, qual seja:

“I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou
mental: 
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Membro
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a) Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa; 

b) Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 

c) Em razão da discriminação racial ou religiosa; 

II – submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça,
a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo ou medida de caráter preventivo.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento
físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal.

§ 2º - aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las,
incorre na pena de detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos.” 

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
116
0

22-03-2010 14:13

pra mim tem é que parar de chover, depois que choveu tem que colocar os baldes pra não molhar o chão,
não adianta trocar o teclhado depois que já começou a chover e nenhuma casa é livre de goteiras amigo,
pode ver países com pouca violência, sempre tem um ou outro assassinato e pra esses é prisão perpétua
ou pena de morte.
concordo com o que disse mas creio que a maioria daqui sabe disso, mas estamos falando de outro
assunto...

#105

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2004
14.780
483

dsldr 

Membro

 Citando dreadful 
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.

22-03-2010 14:16

Vocês continuam com imediatismo.
Para cada família que cresce sem estrutura e planejamento algumas crianças nascem sem expectativa de
vida.
Uma pessoa sem expectativa cresce pleiteando o que vê na TV e não pode ter. É vendido um modelo de
vida injusto que um em cada milhão deles consegue transpor, e é tão raro que vira circo e caso pra se
expor no domingão, ou no luciano, pra todo mundo chorar emocionado. Pra ajudar essas crianças não tem
qualquer amparo, ou educação moral e vivem nas piores condições, fazem parte de uma realidade que
poucos conhecem, essas pessoas, apesar de humanos como nós, não tem o que perder, infelizmente.

#106

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
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dreadful 
Membro
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Vocês acham que seriam muito melhores na mesma posição?

Façam quantas cadeias quiserem, façam um sistema carcerário de ponta, gastem o dinheiro que for. Não
será suficiente, eu tenho certeza.
Se estamos nesta situação é porque demos as costas para o principal problema por tempo demais.
Agora o balde é grande, é necessário, mas nunca será a solução, nunca, nunca, nunca e nunca será.

22-03-2010 14:33

nossa velho...lembrei de WORMS agora...aehuaehauehaue

@topic

Não li tudo, mas acho que não deveriam matar, mas que ele deveria ter tomado uma bela surra, ah sim!!!

#107

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
1.134
91

Kanziel 
Membro

 Citando manisnk 

O primeiro de muitos!

 Citando XtReMe . 
Aquele overhaullin é um tesão! Não sei se alguém já viu

22-03-2010 14:42

Foda manow, deixaram 1 escapar, vai chamar o bando dos  .

Ai ferro 

#108

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2010
700
9

dreamkatana 

Membro
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Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
8.168
192

RavengA 

Membro

 Citando dreadful 
Vocês continuam com imediatismo.
Para cada família que cresce sem estrutura e planejamento algumas crianças nascem sem expectativa de
vida.
Uma pessoa sem expectativa cresce pleiteando o que vê na TV e não pode ter. É vendido um modelo de
vida injusto que um em cada milhão deles consegue transpor, e é tão raro que vira circo e caso pra se
expor no domingão, ou no luciano, pra todo mundo chorar emocionado. Pra ajudar essas crianças não tem
qualquer amparo, ou educação moral e vivem nas piores condições, fazem parte de uma realidade que
poucos conhecem, essas pessoas, apesar de humanos como nós, não tem o que perder, infelizmente.
Vocês acham que seriam muito melhores na mesma posição?

Façam quantas cadeias quiserem, façam um sistema carcerário de ponta, gastem o dinheiro que for. Não
será suficiente, eu tenho certeza.
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Concordo com seu pensamento, mas repito, isso aí é idealismo da década de 80. Uma coisa não funciona
sem a outra. 
Hoje a coisa está tão feia, mas tão feia, que somente mexer na educação não basta. É preciso ir muito
além. Não adianta ficar só dando bolsa disso, bolsa daquilo. Isso só remedia, mas não cura.

é preciso punição exemplar para bandido e investimento pesado no cidadão de bem. Agora, temos até
bolsa presidiário, vê se pode.

Resumindo: 
Investimento em SEGURANÇA, com resultados de curto/médio prazo.
Investimento em educação, com resultados a longo prazo, porque temos algumas gerações perdidas,
infelizmente.

Se estamos nesta situação é porque demos as costas para o principal problema por tempo demais.
Agora o balde é grande, é necessário, mas nunca será a solução, nunca, nunca, nunca e nunca será.

http://www.dietadoimpostao.com.br/ - Menos impostos e mais dos impostos
http://www.peticaopublica.com.br/?pi=P2010N3715 - Abaixo assinado Contra o retorno da CPMF
Leiam \"A Revolução dos Bichos - George Orwell\": Qualquer semelhança com o governo do PT, não é mera coincidência

22-03-2010 14:55

Como manolo aí disse, se a postura "correta" e "JUSTA" da sociedade é espancar o cara até a morte, os
"bandidos" não serão tão "bonzinhos" como são. Vai parar de existir roubo (subtração de coisa alheia
móvel mediante violência ou grave ameaça" para só existir latrocínio (roubo seguido de morte), só para o
malzão mostrar quem manda. Se começar a rolar isso de maneira frequente, yes, teremos um belo Estado
de Natureza.

#110

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

22-03-2010 15:06

O que eu acho foda é neguinho ser contra isso e aquilo, sapatear, bronquear e o caralho...

Mas não pressiona deputado pra mudar a lei. 

Não se lembra nem em quem votou, em que legenda de partido votou, nem em qual senador, nada.

Porra, os caras que decidem essas coisas são eles. 

Vocês votam nos caras e depois deixam eles soltos? Pra ficarem na mão dos lobbies disso e daquilo?

Tão reclamando DE QUÊ??

Vocês se omitiram, então não chorem. 

#111

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando dreadful 
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 (??????????).
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Problemas esses que são 99% imaginários e plantados e semeados exatamente por quem deles se
beneficia!

Sabia disso? 

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 15:07

Resumindo, não há interesse do Estado em mudar algo. O Estado lucra com a insegurança e ponto final. E
lucra MUITO. Sim, o Estado institucionalizado e seus representantes, na forma de políticos, polícia e etc. A
indústria da segurança privada e dos "arregos" gera mais dinheiro do que qualquer um aqui imagina. O
Estado é falido por si só. E a graça é ver gente querendo ver bandido morto, torturado como se isso fosse
resolver algum problema. Mata um bandido, mata dois, mata um milhão. Só vai existir ainda mais
sentimento de vingança na parte dos bandidos e da polícia. Famosa Hidra. 

O exemplo que mais pega aqui é "se alguém estuprar sua irmã". Bah, se alguém estuprar minha irmã eu
vou realmente ficar puto, vou querer matar o cara. Mas o fato de eu matar o cara não vai impedir que um
outro estupre a sua irmã, sua mãe ou filha. Essa política do medo não cola, não funciona. Se funcionasse,
os índices de criminalidade abaixariam, isso porque aumentaram vertiginosamente na época em que era
comum a existência de vários grupos de extermínio dentro da polícia. Enquanto a margem da sociedade
não tiver condições financeiras e educação, o que conhecemos por crime jamais parará.

#112

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando RavengA 

Isso aí é um discurso de 30 anos atrás, quando a segurança estava começando a degringolar e os sitema
educional oferecido pelo estado, começava a entrar em falência.
Hoje, pagamos o preço dessa geração perdida e é preciso ter um projeto radical para atenuar este
processo. 
A realidade atual é a TOTAL sensação de IMPUNIDADE e o Estado tem medo de mexer no vespeiro. 
Na eleição passada, em 2002, vimos o que um PCC é capaz de fazer, em são paulo.
No RJ, por mais esforço que o Governo faça, os traficantes continuam dominando os morros e ditam a
ordem.
Já o Governo federal, lava as mãos e joga a responsabilidade para os estados.
Enfim, o que seria preciso fazer, ninguém faz:
Tolerância zero contra o crime. Assaltante a mão armada que fosse preso, teria que cumprir sua pena, sem
indultos, visitas e abrandamento da pena.
Em contra-partida, teríamos que ter uma total reestruturação do sistema carcerário. Presídios de alta
segurança, separação por tipos de crime, programas sérios de trabalho interno, visando uma recuperação e
inserção do preso no mercado de trabalho, ao término da pena, entra tantas outras medidas sérias e
efetivas.

Só que isto custa dinheiro e os políticos dizem que não tem verba. Mas pra copa e olimpíadas, não vai
faltar dinheiro.

22-03-2010 15:52 #113

dreadful 
Membro

 Citando Chiquinho Scarpa 

Problemas esses que são 99% imaginários e plantados e semeados exatamente por quem deles se
beneficia!
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É. Mas no final serve para todos terem o que fazer da vida. Aquela sensação gostosa de controle, livre
arbítrio e satisfação.
O próprio beneficiado é um nada que também não tem objetivo real.
O problema é deixar tanta gente a margem da ilusão coletiva.
Mas isso já é filosofia demais. Não precisa chegar a tanto pra não sermos mortos na próxima esquina.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2000
5.138
144

Sabia disso? 

22-03-2010 16:25

Só uma coisa a dizer!!!

SE FUDEU!!!

O povo ta de saco cheio de ser maltratado, roubado, etc ... de agora para frente, vacilou vai pra merda
mesmo ...

No sábado, aqui em Santo André, pegamos um vagabundo roubando o açougue de um colega ... batemo
nele até que o fdp não aguentasse mais ficar em pé.... arrebentamos mesmo , sem dó nem pena .... ai
depois chamamos a polícia que ainda deu mais um pau no vagabundo !!!

Bem feito, não tenho dó nenhuma, ralo a semana inteira para ter minhas coisa, vagabundo vacilar na
minha, vai pra merda também !!!!

#114

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2002
7.841
103

Tops  

Membro

 Citando P@nt@neiro 

vc foi suspenso por escrever idiotices pelo fórum, ou seja, punido pelo que fez com os dedos. O que
vc faz com sua bunda é problema seu.

22-03-2010 16:31

No Nordeste os linchamentos sao mto comuns e muitas vezes eles lincham ate ladrao de galinha, enfim,
que cometeram pequenos crimes. Eu concordaria se fossem linchados estupradores, traficantes, politicos,
ai sim.

#115

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2004
11.543
1447

Demented 

Membro

Intel Core I7 2600k 3.4ghz Sandy Bridge == Mb Asus P8Z68 Deluxe == Radeon Hd 6970 2gb == 16 GB ddd3 Corsair
Vengeance == 2x HD Samsung 2 TB == Fonte Corsair 1200W

22-03-2010 17:31 #116
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15 pessoas espancando os caras, imagina todo mundo chutando pisando e socando.
Quando alguém vai saber qual é o limite entre uma surra bem dada e a morte do cara.
Teve o que procurou

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sad but true
Sep 2002
1.231
375

setimo 

Membro

22-03-2010 18:19

to me sentindo na era medieval entrando neste topico...

BURN THEM WITCHES!

#117

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Fuleco!!!
May 2006
3.765
73

Facepalm 

Suspenso

22-03-2010 18:52

Fazer discursinho na internet condenando a morte do bandido é facil... Espero sinceramente que todos que
defendem esses tipos sejam atingidos, aí quero ver o discurso defendendo os bandidos.. Como diz o ditado
popular " Pimenta no c.. dos outros é refresco..
Bandido é bandido por opção própria, escolha.. Pq existem milhões de trabalhadores que embora vivendo
situação muito dificil não se enveredam para a bandidagem...

#118

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2008
328
16

Rodih 

Membro

22-03-2010 19:50

Tem gente aqui que teria a mãe estuprada e depois defenderia o bandido "ele é apenas um excluído..."

Pisa no pescoço até morrer sufocado...

#119

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2002
6.876
75

Preissler 

Membro

  

22-03-2010 19:56

Ai ai, ele não teve chances, ai ai ele viu na TV e ficou revoltado.

Isto não é desculpa pra bandido fazer oq faz.

Pra mim, bandido que anda armado já merece ir pro colo do capeta.

#120

Registro:
Mensagens:

Dec 2001
18.153

Fox Murder  

Membro
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Verdinhas: 24

22-03-2010 20:22

Fazer discursos condenado bandidos a morte também é fácil, difícil é resolver o problema da criminalidade.

#121

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
102
0

2k9 =[ 
Membro

 Citando Rodih 

Fazer discursinho na internet condenando a morte do bandido é facil...

22-03-2010 20:36

O amigo de um amigo do meu primo teve sua casa invadida por um bandido que no fim acabou sendo
rendido pelo dono da casa, quando o amigo do amigo do meu primo foi chamar a polícia, o bandido disse,
"eles vão me prender hoje e me colocar na rua amanhã e vou voltar aqui e matar todos voces".
bom, o amigo do amigo do meu primo não teve dúvidas depois disso e resolveu o problema ali mesmo. Eu
não sei qual seria minha reação, mas pra proteger minha família eu faço qualquer coisa. Todo mundo aqui
sabe o que é certo e errado, mas se não há o certo e muito menos interesse no certo, o paleativo tá
velendo.

#122

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2009
486
120

Spawn_SP 

Membro

Só existem 10 tipos de pessoas, as que entendem lógica binária e as que não entendem.

22-03-2010 20:39

sem dúvida alguma eu faria isso, nunca mais ia conseguir durmir direito se o cara saisse dali vivo mesmo
se fosse preso, pois poderia mandar "amigos" voltarem la.

tem que matar mesmo.

#123

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2002
6.657
1044

WHITE 

Suspenso

 Citando Spawn_SP 

O amigo de um amigo do meu primo teve sua casa invadida por um bandido que no fim acabou sendo
rendido pelo dono da casa, quando o amigo do amigo do meu primo foi chamar a polícia, o bandido disse,
"eles vão me prender hoje e me colocar na rua amanhã e vou voltar aqui e matar todos voces".
bom, o amigo do amigo do meu primo não teve dúvidas depois disso e resolveu o problema ali mesmo. Eu
não sei qual seria minha reação, mas pra proteger minha família eu faço qualquer coisa. Todo mundo aqui
sabe o que é certo e errado, mas se não há o certo e muito menos interesse no certo, o paleativo tá
velendo.

22-03-2010 20:41 #124
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a coisa mais absurda é tentar comparar qualquer coisa com hitler, se tamos falando de bandidagem, de
leis federais, estaduais, o q isso tem ahaver com hitler?? hitler perseguyiu pessoas e matou por matar,
diferente das propostas aki, onde o bandido é q seria o proprio "hitler" ja q o mesmo mata porq quer
mesmo tendo o dinheiuro

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mas que porra é essa?
Jul 2003
10.004
82

Jet-Li 
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.

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: 

membro da ala Moral e dos Bons costumes da Hardmob.
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Assine a Declaração de PRAGA criminalizando o Comunismo.

http://praguedeclaration.org/

22-03-2010 20:44

Iluminismo.
Humanismo.
Anistia Internacional.
Declaração dos Direitos do Homem.
Revolução Francesa.
Direito Romano.
Corpo de Direito Civil.
Democracia.
Perdão.

Tudo jogado no lixo.  

O interesse desse pessoal é vasto: faturar com sua atenção, manter você anestesiado, ignorante e
castrado mentalmente, enquanto lhe empurram uma série de "valores" que nada mais são que lixo

interesseiro. 

Funcionou com o catolicismo, funciona com os evangélicos, funcionou e funciona sempre.

Pois não temos uma cultura que formente a dúvida.

Aceita-se o que uns e outros dizem e pronto.

É assim que o Sistema nos mantém prisioneiros e escravizados. 

Eu coloquei Hitler porque o pensamento do Stallone é o mesmo do Nazismo. A eliminação pura e simples

dos indesejáveis. 

#125

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

Truman 

Membro

 Citando joaca 

O exemplo que mais pega aqui é "se alguém estuprar sua irmã". Bah, se alguém estuprar minha irmã eu
vou realmente ficar puto, vou querer matar o cara. Mas o fato de eu matar o cara não vai impedir que um
outro estupre a sua irmã, sua mãe ou filha. Essa política do medo não cola, não funciona. Se funcionasse,
os índices de criminalidade abaixariam, isso porque aumentaram vertiginosamente na época em que era
comum a existência de vários grupos de extermínio dentro da polícia. Enquanto a margem da sociedade
não tiver condições financeiras e educação, o que conhecemos por crime jamais parará.

 Citando Jet-Li 
a coisa mais absurda é tentar comparar qualquer coisa com hitler, se tamos falando de bandidagem, de leis
federais, estaduais, o q isso tem ahaver com hitler?? hitler perseguyiu pessoas e matou por matar,
diferente das propostas aki, onde o bandido é q seria o proprio "hitler" ja q o mesmo mata porq quer
mesmo tendo o dinheiuro

Última edição por Truman : 22-03-2010 às 20:48
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Tópico Fechado
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