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Como toupeira sou diplomado / Msc/ PhD em: túneis, irritar jardineiros e cortar dedos de quem tenta me
pegar na mão sem luvas.

Atualmente estou ampliando meu foco para além de irritar jardineiros, irritar internautas. 

#26

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
141
43

   

Toupeira 

Membro

20-08-2011 11:08 # Publicidade

hardMOB
Publicidade

20-08-2011 11:15

So Fiz o ensino medio.........vivo viajando e sem trabalhar com uma pequena fortuna que meu avo
materno me deixou

problem estudiosos? 

#27

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

   

Genetically Mod. Towel

Membro

kicking squealing Gucci little piggy

20-08-2011 11:17 #28
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Em alguns meses essa fortuna vira dívidas e aí vc vai ver oq é viver apenas com ensino médio.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

[Too Long]
Mar 2011
263
65

   

046780 

Membro

 Citando Genetically Mod. Towel 
So Fiz o ensino medio.........vivo viajando e sem trabalhar com uma pequena fortuna que meu avo materno
me deixou problem estudiosos?

20-08-2011 11:28

Valeu pela uruca, mas gasto menos do que ganho com juros 

#29

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Ahn?
Oct 2007
3.668
1594

   

Genetically Mod. Towel

Membro
 Citando R2D2 

Em alguns meses essa fortuna vira dívidas e aí vc vai ver oq é viver apenas com ensino médio.

kicking squealing Gucci little piggy

20-08-2011 11:31

Sempre que tem tópicos como esse e suas variações como "quanto você ganha" "qual o tamanho do
thunder" "quantas mulheres traça por fim de semana" só me vem uma coisa a cabeça:

#30

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Mar 2003
6.222
1108

   

fmenah 

Membro

Chris Rock.

20-08-2011 11:31

pegava 4-5 recuperações pro trimestre em média no colégio.
Pegei 8 DPs ao longo da faculdade e minha média ponderada é 6.0, a média do curso é 7.5, pra passar
tem que tirar pelo menos 5, então eu to estudando de mais, tá sobrando nota ai.

O que eu me interesso eu estudo, simples. Para a faculdade e colégio eu sempre caguei e andei, tirando o
que eu me interesso. Tem dado certo 

#31

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.551
4458

   

rdgr 

Suspenso

Rohaz.
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20-08-2011 11:43

De vez em quando eu me pergunto se todo mundo é muito burro ou sou eu que sou incrivelmente
inteligente.

#32

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2010
3.800
284

   

Sodoma & Gomorra 

Membro

- Um abraço
PS: Tem uma piroquinha aparecendo no meu avatar

20-08-2011 11:55

a misantropia/sociofobia/depressão me impediu de terminar o médio =/

hoje tento sair pra ir num psiquiatra e voltar a estudar. ultima vez q sai de casa foi em abril/maio (m
lembro direito) e antes disso, em fevereiro.

n sou burro. era até uns do top 5 (apanhado geral. algumas matérias eu era o nº1). meu calcanhar de
aquiles era a matemática.
participei até da OBA (olimpíada brasileira de astronomia) e me sai bem (2º da escola). a matemática q
me fudeu (again)

Spoiler: 

#33

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

May 2009
574
13

   

haliel 
Membro

Última edição por haliel : 20-08-2011 às 12:32

20-08-2011 12:01

ja li a wikipedia inteira, em 2 linguas 

#34

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Registro: Jan 1998
Nov 2005
14.159
2270

   

Magus Mustang 

Membro

PAZ NOS FORUNS

20-08-2011 12:04 #35
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eu manjo das compraria do boas compras,kkkkkkkk

agora to pensando em aumentar meu ganho, e fazer um drop shipping desses site de compra coletiva ou
importa um container logo de quiqualharia de alta demanda.

contatos valem muito mais que qualquer estudo

drop shipping de compra coletiva DÁ UMA GRANA FUDIDA e pouco trabalho,hahahhaha

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2011
135
44

   

coronelchines 

Membro

20-08-2011 12:08

eu dei uma de maluco, sempre estudei humanas no colegio pq o cara so lia o texto deitado no sofa  e
as exatas eu ficava com preguiça de fazer exercicios sentado na mesa  e tinha facilidade, então passava
no oba oba.

cheguei na eng ufrgs e  pq nunca tinha estudado exatas, apesar de ter ido bem em fisica e
matematica no vestibular. Demorei pra sair do primeiro semestre, mas quando sai já estava acostumado,
então fui embora.

ai agora to normal já, compensei o tempo perdido, mas pelo menos eu acho que com isso tenho nivel de
politização e articulação para argumentar 10x superior aos meus colegas que só estudaram física e
matemática a vida toda

se tiver tempo depois de formado acho que vou fazer historia noturno, mas ai so pego as cadeiras

interessantes... nada de cadeira de pré historia

e esse negocio ai da folha de muito papo e pouco conhecimento, eu acho que é para denegrir a imagem
do pessoal... pq eu considero um fórum na internet uma fonte muito mais confiavel de informação do que
a TV.

basta ler o noticias automotivas e comparar com os programas de carros da TV aberta, onde não existe
carro ruim e caro.

a internet não é controlada nem pelos governos, nem por quem tem dinheiro, como a tv que depende dos
patrocinadores.

#36

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2008
6.132
612

   

Xi+Yj+Zk 

Membro

Última edição por Xi+Yj+Zk : 20-08-2011 às 12:16

 Citando lucasmendes84 

Sim eu acredito que a revista VEJA seja uma revista justa

20-08-2011 12:33

Eu fiz o supletivo do ensino médio "3 anos em 3 meses" e atualmente faço faculdade de direito a distância

#37

poluto 

Membro
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e futuramente pretendo passar ,no máximo, no 10º exame da OAB.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2010
2.543
507

   

20-08-2011 12:38

Eu era ruim no colegial pq n prestava atencao e nem fazia questao de aprender... Cheguei no cursinho
com outra mentalidade... em um ano aprendi tudo que era pra ter aprendido em 3 (alias, quase tudo)...
Agora to no 4 ano de direito...

#38

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Feb 2011
1.115
55

   

Barack Osama 

Suspenso

20-08-2011 12:39

Aluno básico do 1 grau, fiz 2 grau tecnico (eletronica) na ETE, depois engenheria (FEI)...e trabalhei um
ano no mercado, fui fazer mestrado (FEI) e agora estou no final do doutorado (ITA)...e já com olhos no
pós-doutorado(FEI).

Como todo bom NERD, minha área de especialidade é no dominio da robotica :-)

#39

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2001
3.190
25

   

Doutor Sysop  

Membro

MacBook Pro 2.5 GHz Intel Core 2 Duo | 4 GB ram | 128GB SSD drive | NVIDIA GeForce 8600M GT with 512MB of
GDDR3 SDRAM |

20-08-2011 12:51

Com tanto estudo, já fez algo de util? De util. Em TI já vi cada tese de mestrado que dava vontade de
chorar, podia ser no maximo um TCC pra ganhar 60% empurrado.

#40

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2008
7.477
813

   

Todeswunsch 

Membro

 Citando Sysop 

Aluno básico do 1 grau, fiz 2 grau tecnico (eletronica) na ETE, depois engenheria (FEI)...e trabalhei um ano
no mercado, fui fazer mestrado (FEI) e agora estou no final do doutorado (ITA)...e já com olhos no pós-
doutorado(FEI).

Como todo bom NERD, minha área de especialidade é no dominio da robotica :-)

hardMob: onde 99,8% dos usuários acham que classe social, situação financeira e senso de moda das mulheres é mais
importante do que beleza, inteligência e caráter das mesmas. 
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...e depois reclamam de ver feios/pobres com gostosas. 

20-08-2011 12:53

eu vi uma tese de engenharia da UFMG que foi de chorar, sinceramente não acreditei que aquilo vinha de
uma das melhores federais do país, se eu achar aqui posto depois

#41

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2008
2.081
116

   

Abcwyz 

Membro

 Citando Todeswunsch 

Com tanto estudo, já fez algo de util? De util. Em TI já vi cada tese de mestrado que dava vontade de
chorar, podia ser no maximo um TCC pra ganhar 60% empurrado.

Última edição por Abcwyz : 20-08-2011 às 12:55

 Citando MindTrip 

Aqui o povo é tão tosco que nem se dá ao trabalho de pensar no vazio da existência e se suicidar por causa
disso, enquanto tiver carnaval e futebol tá tudo bem.

20-08-2011 14:03

[2] (menos a depressão). 

Eu não quero fazer ensino médio, superior, ulterior e o caralho. Nem supletivo me animo a fazer. A melhor
coisa que fiz foi dar uma banana pra tudo isso, já estava de saco cheio e a verdade é que a parada toda
se resume a quem tem maiores habilidades de absorver toda a decoreba. Pois mesmo quem presta

atenção nas aulas, esquece 90% de tudo que foi falado. 

Na escola não se vai pra aprender nada, só ficar esquentando a cadeira durante horas na companhia de
um bando de macacos e decorar que nem um retardado mental vários nomes ou fórmulas inúteis (apenas
pra tirar uma nota nas provas), e quem não se rende a isso é reprovado (o que nunca fui enquanto estive

lá e sempre tirei notas suficientes pra passar), mas sabia que se continuasse seria. 

Mas é interessante como somos imbecis. Quais as alternativas que os infelizes apresentam? Além de
sentar, beber cerveja, ver novela e votar?

Eu apresento esta: matar o Brasil. Pois fracassamos como nação ao deixarmos que o ladrão tome conta

do meio de onde surge a riqueza. O ladrão não quer sair de lá! 

Pior ainda: TODOS NÓS QUEREMOS SER LADRÕES! Vendemos uns aos outros o sonho de que ser
funcionário público dá "estabilidade", que dinheiro é poder, que riqueza material é o objetivo máximo, que
fama, aplausos e diplomas (enquanto nos estouramos e vendemos nossas almas pra consegui-los) são o
ápice de uma existência...

E mesmo com nosso imposto, com nosso suor, financiando tudo isso aí, tem alguma melhoria rolando? 

Os hospitais e escolas estão ótimo(a)s, os professores municipais muito bem pagos, a máquina
administrativa funcionando que nem relógio...

#42

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

THE END.
May 2008
4.826
510

   

Truman 

Membro

 Citando haliel 
a misantropia/sociofobia/depressão me impediu de terminar o médio =/
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Não, né? 

Se nós vamos num estabelecimento e somos mal atendidos, se concluimos que o ambiente nos é
opressivo, nunca mais retornamos.

Por que é que com o serviço público tem que ser diferente? Por que é que com as escolas, por que é que
com a metodologia de ensino que nos foi imposta tem que ser diferente? Por que é que temos que pagar

por algo que está e sempre esteve podre, regido por corruptos e que se mantém com nossa coação? 

Tudo isso é falso. Tudo isso é mentira, engodo e lorota, mas que aceitamos como sendo verdade, na
esperança de que, um dia, tenhamos qualquer um desses itens "sagrados".

Mas para te-los, precisamos nos corromper, nos degradar, humilhar e pisar nas pessoas. 

A coisa não funciona que nem nos EUA (onde não há uma legislação maluca que visa OBRIGAR as pessoas
a serem educadas pelo Estado) em que podemos ficar ricos trabalhando; nossa visão de riqueza é calcada
na desgraça alheia, seja no vilipêndio do Estado ou no Estado nos roubando, como no caso do IPTU, por
exemplo. 

Pois quando não se paga o IPTU, a Prefeitura pode penhorar a casa.

Porra, isso é atitude de agiota! 

Agiota que pega dinheiro de todos nós, à nossa revelia, não faz o que tem que fazer... 

E ainda por cima ameaça com roubo geral quem lhe sustenta! Nem o PCC é assim! (E na verdade nenhum
juiz do Brasil é capaz de tomar o (único) imóvel de uma pessoa só porque a Prefeitura quer receber o
IPTU. Tem gente aí que há 30 anos protela essa dívida, entrando com recurso em cima de recurso,
alegando o de sempre).

Porém, qualquer retardado pode perceber que a bronca desse pessoal (e de todos nós) é contra esse
estado de coisas em que se é coagido a pagar por um serviço podre.

É estelionato mantido pelo Estado e, como sempre, nós que reclamamos, é que somos os culpados. 

Enfim: alguma coisa eu precisava fazer, pois se me calasse feito vocês, estaria sendo conivente.

E eu não sou brasileiro. 

20-08-2011 14:03

Eu sei desarmar bomba bugada na dust2 do CS.

#43

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Joselito
May 2010
704
169

   

riiiyu  

Membro
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 Citando Sitting Bull 
Galera. Pro pessoal de SC enviar um par de tênis tamanho 12 (2 lbs 4oz - 2 lbs 13 oz. Isso é o peso de
cada um dos pés?) Valeeeuu...

20-08-2011 14:08

Estou aguardando o resultado do supletivo, dai te respondo.

#44

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

SEU AMIGO
Jun 2003
8.038
385

   

[KiO] ASamarcos 

Membro

Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

20-08-2011 14:08

Nasci e concluí o ensino médio em Boston. Me formei e fiz doutorado na Itália. 

#45

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2011
895
141

   

Inv4der 

Membro

I'm smiling because they haven't found the bodies yet.

20-08-2011 14:11

Kralho, se deve saber mta coisa.

Eu tenho superior completo, ano que vem se consigui passa no mestrado comeco

#46

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2004
11.879
541

   

Tilapia 

Membro

 Citando necr0potenc3 

após completar meu mestrado MaW (Master von alle Wissen) na Universidade de Fodsdorf (na Alemanha),
fiz o doutorado em DSiS (Doctor Specialist in Specialising) na Universidade de Chegafsg (na Rússia em
parceria com os EUA).

A espera

20-08-2011 14:23 #47
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Com todo o respeito, você publicou este "wall of text" só para justificar que não possui nem ensino médio?

Edit:Possuo técnico em informática, estou graduando em Sistemas de Informação e estudando como um
louco para certificação SCJP, ou seja, ralo muito e não sou ninguém.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Vous avez!
Jun 2007
1.008
293

   

ganondorfan 

Membro

 Citando Truman 

[2] (menos a depressão). 

Eu não quero fazer ensino médio, superior, ulterior e o caralho. Nem supletivo me animo a fazer. A melhor
coisa que fiz foi dar uma banana pra tudo isso, já estava de saco cheio e a verdade é que a parada toda
se resume a quem tem maiores habilidades de absorver toda a decoreba. Pois mesmo quem presta

atenção nas aulas, esquece 90% de tudo que foi falado. 

Na escola não .... 

Última edição por ganondorfan : 20-08-2011 às 14:27 Motivo: responder o topico

Ajude a encontrar animais desaparecidos Clique aqui

20-08-2011 14:40

No ensino médio eu era normal para bom, nunca me preocupei em tiras as melhores notas mas tinha
facilidade para entender as coisas.

Fiz graduação em Física Computacional pelo IFSC (USP), fui um bom aluno até o final do terceiro ano (por
bom aluno em física entenda-se: estudava o dia todo ensandecidamente), aí percebi que realmente não ia
ter nada pra fazer da vida com aquele curso, taquei o foda-se e acabei empurrando o final com a barriga.

Atualmente percebi que eu amo o que eu faço, e foda-se dinheiro ou vida mansa. To no segundo ano do
mestrado em Física (USP), defendo no final do ano, preciso começar a escrever .

#48

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Tem que ver isso ae
Dec 2007
2.444
556

   

APPDNails 

Membro

/ / / / / / /

20-08-2011 14:49

Sempre estudei em escola pública, até mesmo na graduação (fiz curso Técnico em Contabilidade no ensino
médio, depois me formei em Ciências Contábeis na UFMG), depois fiz uma pós em Direito do Trabalho e
Previdenciário (área onde atuo, sou de RH), e agora estou fazendo um MBA em Gestão de Pessoas.

Spoiler: 

#49

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 1999
815
13

   

*Constantine 

Membro
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-- Tema claro
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*Constantine

Minha Coleção de Videogames-Cliquem para ver a lista

20-08-2011 15:03

colando e colando.
só não colava história, ahahahaha

#50

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Alegria, Alegria
May 2003
16.363
722

   

[SEP]Bruno 

Membro

 Citando Elias Maluco 

Qual o seu nível REAL de instrução? Você realmente estudou pra valer no ensino médio ou sempre
passava na "rabada" ou colando?

O Amor que eu sinto por você não tem divisão. PALMEIRAS!

É MUITA VIBE !! 
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