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29 de outubro de 2014

Cristiano Fiori Chiocca deu um nome à conversa: Comissão Editorial.

Cristiano Fiori Chiocca
Criado

29/10/2014
29/10/2014 09:56

Roberto Chiocca
29/10/2014 10:01
Vamos seguir aqui sem p Bira pq ele não é do comitê editorial e não é preparado para debates
como o que estamos tratando, além de ser desrespeitoso conosco
Helio, siga aqui
Helio Beltrão
To aqui

29/10/2014 10:04

Roberto Chiocca
Chega de insanidade, vamos falar sobre secessão!

29/10/2014 10:06

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 10:06
Vamos falar sobre a linha editorial. É iminente a publicação do artigo do Ron Paul pra reparar o
estrago q vc e o Bira fizeram
Roberto Chiocca
29/10/2014 10:09
Nós vivemos falando de secessão, que ela é a única saída para mais liberdade, dai as pessoas
no leem, pautam movimentos nos nossos ensinamentos e nós vamos espinafrar a secessão e os
movimentos em publico? Nós apoiamos todo e qualquer secessão, em qualquer lugar, tempo e
nível pelo motivo que for, se for xenófoba que seja, se for comunista que seja, se for libertária
melhor ainda e esse movimento que você fez questão de espinafrar na página do IMB é libertário.
Helio Beltrão
Cansei de digitar. Estou falando com o vento

29/10/2014 10:12

Roberto Chiocca
Bom então vamos votar, quem vota pela publicação urgente do artigo do Ron Paul?

29/10/2014 10:13

Eu voto a favor
Fernando Fiori Chiocca
Ainda hj

29/10/2014 10:14

Helio, assistiu o Tom Woods? Pra vc recuperar os sentidos e aproveita e descansa de digitar
Helio Beltrão
29/10/2014 10:17
O tom woods por acaso esta falando em como ter a forma e o timing apropriado para falar de um
assunto e evitar convidar rotulos inaceitaveis? Se falar vou assistir ja
Fernando Fiori Chiocca
Sim

29/10/2014 10:18

Helio Beltrão
Manda o link

29/10/2014 10:18

Fernando Fiori Chiocca
Fala inclusive sobre ate q ponto isso é desejável

29/10/2014 10:18

http://youtu.be/mMzXW2yPePo
Helio Beltrão
29/10/2014 12:21
Concordo integralmente com o Tom, o que demonstra que você não acompanhou ou não prestou
atenção em nada do que falei.
Roberto Chiocca
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Opa, então aprovado o artigo do Ron com urgência! Boa Helio, sabia que você não
estava maluco!

29/10/2014 12:21

Helio Beltrão
voce tambem nao ouviu entao

29/10/2014 12:23

Helio Beltrão
29/10/2014 12:29
blind spots sobre 'forma', sobre 'momento', sobre 'como se é entendido'. pancada de blind spots
Roberto Chiocca
29/10/2014 12:30
Ouvi, e concordo com vc, vamos falar ainda mais sobre secessão dado que existe uma clamor
popular pela causa e que a ideia pode ser mal entendida se não fizermos nosso papel que é o de
sermos o farol dos movimentos separatistas a maior munição deles são as ideias e se não for a
nossa pode ser uma que cause dano ao ideal secessionista, se realmente não dermos esta
munição a estes movimentos e o ideal ficar mais mal visto que antes este terá sido o pior golpe
para a liberdade já perpetrado e pasme, seu!
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 12:51
Maravilha. Nao tinha entendido mesmo. Tava achando que vc tava dizendo que não deveríamos
ultrapassar os limites da allowable opinion.
Fernando Ulrich
Pessoal, nao tem urgencia de publicar nada. Nao estou entendendo essa pressao.

29/10/2014 12:55

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 12:57
Como nao??? O assinto está na boca do povo nesse momento. Depois diminui o interesse. É
urgente
E urgente tb pra remediar o estrago dos comentarios do helio e do bira
Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 15:51
aproveitando que o grupo tá formado aqui.. alguem me ajuda com um artigo de breve explicação
sobre a TACE (o que tem esse titulo "uma breve explic sobre a TACE" não vale.. rs)
Fernando Fiori Chiocca
Eu acho a explicação que tem nesse muito boa e sucinta:

29/10/2014 15:52

A relação entre expansão artificial do crédito e degradação
ambiental
Um dos resultados mais ignorados da expansão artificial do crédit…
mises.org.br

Cristiano Fiori Chiocca
humm.. eu queria um pra mandar pro pessoal do Leo

29/10/2014 15:53

esse explica bem mas mistura ambiente
posso brifar antes no email.. mas se tiver algum outro
Fernando Fiori Chiocca
Nos comentários um cara indicou um artigo do Leandro, mas esta mais comprido o dele

29/10/2014 15:54

Roberto Chiocca
29/10/2014 18:53
E as pessoas devem se informar sobre secessão através destes caras enquanto ficamos
calados? Volto a afirmar que não podemos nos calar sobre o tema, estaremos deixando essa
visão sobre a secessão se tornar a única voz! É um crime contra a liberdade de calar!
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/separatismoeconversadecretinosnaoimportase
vermelhosouazuis/
Roberto Chiocca
*se calar

29/10/2014 18:53

Entendeu a urgência agora Ulrich?
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Fernando Fiori Chiocca
Tá ai una opinião respeitável... SIC

29/10/2014 18:54

Roberto Chiocca
Parece escrito pelo Bira

29/10/2014 18:54

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 18:57
"Rebatam essa besteira. Esse negócio de falar em separatismo é um atentado à inteligência, ao
bom senso e até à decência. Voltarei a esse assunto neste blog e falarei a respeito na minha
coluna de amanhã, na Folha."
Como eu disse, os intelectuais do regime temem esse tema. E o IMB se acovardando..
lamentável.
29 de outubro de 2014

Roberto Chiocca
Aqui Helio

29/10/2014 22:32

Fernando Fiori Chiocca
Olha o nível:
http://www.institutoliberal.org.br/blog/optestimulousecessao/

29/10/2014 23:37

Fernando Fiori Chiocca
Não podemos ficar calados! Urjo por Dr. Paul amanhã.

29/10/2014 23:46

Roberto Chiocca
Aprovadissimo

29/10/2014 23:48

30 de outubro de 2014

Helio Beltrão
Não podemos associar nossa imagem a Coronel Telhada e outros malucos racistas e
preconceituosos. To fora.

30/10/2014 08:58

Roberto Chiocca
30/10/2014 09:03
Se um preconceituoso racista defender a liberação das drogas ou o fim do banco central então
também não podemos falar destes assuntos?
E, é exatamente por essa imagem que a mídia estatista está fazendo do secessionismo que
temos a obrigação de falar sobre ele e mostrálo como ele realmente é, covardes não mudam o
mundo!
Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 09:06
Associação esta que nunca fizemos.. Mas oq vc fez foi associar nossa imagem ao demente
Reynaldo Azevedo e a esse deficiente mental do IL q escreveu q o PT quer e agitou a secessão.
Roberto Chiocca
30/10/2014 09:18
Preconceituoso é quem vê um racista defendendo alguma coisa e já acha que esta coisa é de
racista sem nem ao menos conhecer o assunto, queremos distância de preconceituosos
E o pior é achar que por que algumas pessoas estão ligando uma ideia a algo que ela não se
relaciona nós devemos simplesmente deixar quieto, quando fizemos isso? Se fazemos isso até
com teorias que não tem chance alguma de se popularizarem, por que deixaremos de fazer isso
com uma que tem real potencial de mudar o mundo?
Roberto Chiocca
30/10/2014 10:44
E que raio de porra de preconceito ou racismo existe em um movimento que quer separar sp do
brasil, do BRASIL, dos negros do RS, dos brancos da BA, dos indios de SC e dos portugueses
do RJ, dos Japoneses do AM, e dos imbecis fdp que votaram no PT (ou no PSDB) sendo que
São Paulo é repleto de tudo isso que aí está, até esse coronel telhada é ele mesmo um baita de
um paraíba?
Fernando Fiori Chiocca

30/10/2014 10:49
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Allowable opinion... A Folha e a Globo decreteram que secessão = preconceito.
Roberto Chiocca
30/10/2014 10:53
Imagina o Hélio nos EUA presidindo o MI, jamais poderia falar de secessão pois lá a secessão
não é ligada a quem "não gosta" de pessoas procedentes de outros lugares que elas, mas está
ligada a pessoas que acham que quem tem cor de pele diferente das delas é inferior a ponto de
não ter direitos e se se rebelar leva chicotada.
O Hélio dá ouvidos a zumbis!
https://www.youtube.com/watch?v=TrcM5exDxcc
Nullification: Interview with a Zombie
A zombie sits down to interview Tom Woods on Tom's latest book, "Nullificatio…
youtube.com

Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 10:53
Catástrofe. O Helio quer ser considerado como alguém com opiniões respeitáveis por essa gente
maravilhosa. Ele "ta fora" de ultrapassar os limites decretados por elas.
Cristiano Fiori Chiocca
30/10/2014 11:20
O grande vencedor dessas eleições foi a democracia e o grande perdedor foi o IMB. A vitoria da
demo foi tamanha q o imb vai se acovardar
Fernando Fiori Chiocca
Mais um porquinho amanhã e completa os três porquinhos. Allowable.

30/10/2014 11:52

Roberto Chiocca
30/10/2014 12:43
A "nova direita" é a grande vencedora destas eleições, e nós estamos sendo derrotados e, pior,
sem luta, desistimos, e há um complô aqui dentro para nos rendermos.
Helio Beltrão
30/10/2014 13:53
o interesse recente por separatismo é fruto de puro preconceito, de recalque pela perda, de
sentimentos racistas. Não tem nada a ver com as razões pelas quais nós possamos defender
secessão do indivíduo, por exemplo. O IMB não irá associar sua imagem a destes malucos
doentes.
Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 14:03
O "recalque de perda" é algo totalmente legítimo e positivo, já que não teve perda aqui, teve
vitória, de lavada. Não perderam. Ganharam. E isso desperta automaticamente a questão do
separatismo. Pq não separar entao?? E a resposta? Nao existe motivo. Mas nao podemos
aproveitar o momento e explicar isso pois o Helio foi calado pelos limites de opinião respeitavel
impostos pelos intelectuais do regime
Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 14:04
E todas as pessoas q conheço q passaram a falar de separatismo agora, absolutamente
nenhuma tem qq traço de preconceito
O unico prec
O unico preconceituoso, como o Ro demonstrou acima, é o Helio
Roberto Chiocca
30/10/2014 14:08
Como Helio, Bira e Alex Catharina se expressaram publicamente usando i nome do IMB contra a
secessão sugiro lançarmos nota oficial do IMB repudiando veementemente estas posições e
deixando ainda mais clara a posição oficial do IMB de apoio total e irrestrito a secessão, em
qualquer nível, local ou tempo
Helio Beltrão
sou contra a secessao de hong kong.

30/10/2014 14:09

vamos botar na nota?
Roberto Chiocca
Macuma?

30/10/2014 14:12
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Helio Beltrão
30/10/2014 14:13
os separatistas de HK querem destruir as liberdades. É um nacionalseparatismo para jogar fora
as conquistas de liberdade de HK
Roberto Chiocca
30/10/2014 14:14
Eu sou da diretoria e apoiador incondicional do mrsp, não vamos botar isso nem sua opinião
contra a liberdade na nota, a minha para não confundir as coisas, a sua para não ferir a missão
Helio Beltrão
otimo

30/10/2014 14:14

Roberto Chiocca
Que seja Helio, se os hongkonguianos desejarem o nacionalsocialismo, azar

30/10/2014 14:14

Helio Beltrão
mas nao vai ter nota

30/10/2014 14:14

estou apenas demonstrando que o separatismo não é 100% do tempo, em todos os caso a favor
da liberdade.
Roberto Chiocca
30/10/2014 14:16
Mises, e o IMB tem uma visão diferente da sua e das bestas unionistas, vcs usaram o nome do
IMB para denegrir e desvirtuar sua missão
Cristiano Fiori Chiocca
Não é curioso que os cariocas do grupo sejam contra a secessão?

30/10/2014 14:16

Helio Beltrão
Não estou gostando de como isto está se dirigindo e não acho que vai terminar bem.

30/10/2014 14:17

Cristiano Fiori Chiocca
Já não terminou, a democracia venceu e o imb perdeu

30/10/2014 14:17

Helio Beltrão saiu da conversa.

30/10/2014

Roberto Chiocca
30/10/2014 14:20
A nossa missão perdeu, a liberdade perdeu, "crescer" é ser respeitado pelos intelectuais do
status quo virou algo mais importante que lutar pela verdade é pela liberdade.
Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 14:42
https://www.facebook.com/liberplus/photos/a.286789904712108.69260.217022305022202/830280733696353/?
type=1
Muito se fala sobre como São Paulo deveria se separar do resto d…
Libertarianismo

Fernando Fiori Chiocca adicionou Helio Beltrão.

30/10/2014

Fernando Fiori Chiocca
30/10/2014 14:47
https://www.facebook.com/liberplus/photos/a.286789904712108.69260.217022305022202/830280733696353/?
type=1&theater
Muito se fala sobre como São Paulo deveria se separar do resto d…
Libertarianismo

Helio Beltrão saiu da conversa.

Fernando Fiori Chiocca
Fugiu

30/10/2014
30/10/2014 14:51
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