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Conversa iniciada  28 de outubro de 2014

Helio Beltrão
28/10/2014 22:53
Alguém apagou meu post no inconveniente thread do IMB no facebook do tal do Independência
ou Morte?
Cristiano Fiori Chiocca
naoto sabendo.. nem vi q post era

28/10/2014 22:53

Helio Beltrão
Não é pra ficar fazendo propaganda de Movimento Separatista, pô.

28/10/2014 22:54

Roberto Chiocca
Também não vi post seu

28/10/2014 22:54

Helio Beltrão
Eu coloquei um post lá e sumiu

28/10/2014 22:54

Roberto Chiocca
O que vc postou?

28/10/2014 22:54

Helio Beltrão
Que o momento é ruim para o assunto e que o IMB não apoia movimento separatista

28/10/2014 22:55

Roberto Chiocca
28/10/2014 22:56
O IMB não fez propaganda de movimento separatista, o IMB faz propaganda do separatismo,
logo de movimentos separatista enquanto separatistas, se tiverem em seus programas algo
indesejável isso não apoiamos
O momento é perfeito para o assunto
Helio Beltrão
não é não, é pessimo.

28/10/2014 22:57

e cade a porra do meu comentário?
Cristiano Fiori Chiocca
assunto quente

28/10/2014 22:57

tá na boca do povo
Leandro Roque

28/10/2014 22:57

Leandro Roque
Acabei de entrar e está lá.

28/10/2014 22:57

Roberto Chiocca
28/10/2014 22:57
Não sei porque seria péssimo, acho o momento muito oportuno, acho que jamais tivemos
momento tão oportuno para ele
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Helio Beltrão
Ufa

28/10/2014 22:57

aqui pra mim não aparece
eu vejo o comentário do Renato Donadon comentando e o meu sumiu
Roberto Chiocca
Facebug

28/10/2014 22:58

Helio Beltrão
é

28/10/2014 22:58

eu acho muito ruim isso agora
Roberto Chiocca
28/10/2014 22:59
Mas o IMB "apoia" todo e qualquer movimento separatista, o separatismo é a nossa essência
Helio Beltrão
28/10/2014 22:59
todo mundo com recalque que perdeu o Aecio falando mal de nordestino propondo separtismo
Fernando Ulrich
Ruim eh dizer "vamos nos separa pq nordeste eh burro e votou na dilma"

28/10/2014 22:59

Helio Beltrão
a tendencia é colocar o IMB no mesmo saco

28/10/2014 22:59

Perigo
Fernando Ulrich
Mas secessao em si

28/10/2014 22:59

Nao acho problematico
Helio Beltrão
28/10/2014 23:00
Mas temos que saber o contexto que as pessoas vão entender, e te digo que vao entender mal.
E acho que tem que tirar essa propaganda de MRSP de lá
Fernando Ulrich
Quem quiser desvirtuar vai desvvirtuar e probto

28/10/2014 23:00

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:00
No mrsp não tem espaço para preconceito e racismo e é totalmente dominado é pautado pelo
Libertarianismo
Helio Beltrão
não sei quem é, não devemos ficar apoiando esta turma

28/10/2014 23:00

não é papel do IMB
Cristiano Fiori Chiocca
quebrar tabu de discutir um tema tao fascinante

28/10/2014 23:01

Helio Beltrão
se fosse daqui a duas semanas, melhor

28/10/2014 23:01

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:02
O IMB não está dando apoio ao movimento institucionalmente, eu dou meu apoio por que "essa
turma" sou eu a Luciana o fernando e mais uma renca de libertários de primeira linha
Helio Beltrão
mas agora é uma misturada de raiva de nordestino com recalque
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po, Roberto, dá seu apoio na sua timeline
Roberto Chiocca
Qual o problema?

28/10/2014 23:03

Helio Beltrão
Não devemos misturar propaganda de outros assuntos com o IMB

28/10/2014 23:04

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:04
Já te falei, no mrsp não tem isso de preconceito, nem de tucanalha nem de defesa de armirio
flagra nenhum
Helio Beltrão
mas o IMB não deveria ficar fazendo propaganda disto

28/10/2014 23:05

Leandro Roque
28/10/2014 23:06
Pô, logo agora que eu tô agitando aqui pra anexar BH e o sul de Minas ao estado de São Paulo
vocês voltam a falar de separatismo? Não me fodam, não.
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:07
E não estou misturando nada, eu estou dando apoio o IMB não está fazendo propaganda do
MRSP, está apenas defendendo sem restrição alguma a secessão que e nossa essência
Fernando Ulrich
MG esta junto com nordeste!!!

28/10/2014 23:08

Fora mineiros!!!
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:08
E acho bastante importante propagandear o mrsp ali para levar as pessoas que concordarem com
a secessão e quiserm se engajar irem para o movimento certo, pq tem uns ai que podem ter
mesmo essa coisa de xenofobia
Leandro Roque
Quero que esta merda de estado se exploda. Mas BH e o sul de MG se salvam.

28/10/2014 23:08

Roberto Chiocca
Separe estas regiões do Brasil também

28/10/2014 23:09

Minas da uns 8 países maiores que o Uruguai
Helio Beltrão
E imprudencia e irresponsabilidade falar de separatismo agora, galera. Helloooo

28/10/2014 23:10

Roberto Chiocca
Hã? Porque?

28/10/2014 23:10

Leandro Roque
28/10/2014 23:10
Ó a desgraça:
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/eleicoes/2014/35,154,35,14/2014/10/28/interna_politica,584200/minas
refletedistribuicaodevotosnopais.shtml
Minas reflete distribuição de votos no país  Política  Estado de
Minas
Distribuição dos votos de Dilma e Aécio por regiões do estado refl…
em.com.br

Roberto Chiocca
Não tem hora melhor

28/10/2014 23:11

Helio Beltrão
28/10/2014 23:12
Preciso explicar o óbvio? É totalmente irresponsável, vai passar uma péssima impressão de
imaturidade, vai misturar com raiva de nordestino, é um BAITA queima filme.
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Roberto Chiocca
Helio, você cheirou Olavo?

28/10/2014 23:12

Helio Beltrão
Caguei pro Olavo

28/10/2014 23:12

Roberto Chiocca
Porque passaria essa raiva?

28/10/2014 23:13

Helio Beltrão
28/10/2014 23:13
porra, não podemos ter qq relação com impressões negativas de qualquer grupo coletivo por
motivos óbvios, principalmente nordestinos!!
galera, acorda aí!!
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:14
Mas quem disse que separatismo é contra nordestino? Não é movimento contra, é a favor
Helio Beltrão
o que importa é o que vao achar, e as entrelinhas do que voce quer dizer

28/10/2014 23:14

o que voce realmente quer dizer é IRRELEVANTE
por isso tem que esperar algumas semanas.
Roberto Chiocca
Então não vamos falar contra a democracia neste momento também?

28/10/2014 23:15

Helio Beltrão
não caia nesta armadilha

28/10/2014 23:15

não tem relação com nordestino neste caso, Roberto. Não tem relação com o que as pessoas
estão falando agora. Cuidado com cair em armadilhas
Roberto Chiocca
O que tem a ver os nordestinos com a secessão de São Paulo por exemplo?

28/10/2014 23:16

Helio Beltrão
na cabeça das pessoas, TUDO

28/10/2014 23:16

Roberto Chiocca
Então é contra cariocas, mineiros, nortistas...

28/10/2014 23:17

Helio Beltrão
Roberto, voce nao precisa me explicar sua posição, que eu já conheço

28/10/2014 23:17

Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:21
Falar em secessão neste momento, no nível individual, é aceitável. Mas falar em nome do IMB é
uma irresnsabilidade inconsequente. A postagem jamais poderia ser colocada em uma página
com o nosso logo, sem o consentimento do Presidente.
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:21
O momento é perfeito para falar em secessão, me explica como alguém pode achar que separar
São Paulo do Brasil é de alguma forma odiar nordestino? Principalmente São Paulo sendo repleto
de nordestinos, mesmo o mrsp sendo um movimento que defende uma sociedade tolerante e
voluntária?
E se a maioria de SP fosse mesmo xenófoba e quisesse se separar, melhor para o resto que se
livraria desta sociedade putrefata
Helio Beltrão
Exato, quer falar de secessão, fale na secessão do indivíduo...

28/10/2014 23:21

Roberto Chiocca

28/10/2014 23:22
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A secessão em qualquer nível é bem vinda a qualquer momento
Por que você acha que é ruim falar em secessão professor?
Helio Beltrão
Roberto, temos uma imagem a cuidar. Não é assim nao.

28/10/2014 23:23

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:25
Nossa imagem é de defender a liberdade, Mises defendia a secessão em todos os níveis e nós
também, o assunto está na boca do povo e temos o dever de liderar de dar a munição correta
para os leitores, se nós calarmos agora se deixarmos de falar aquilo que pensamos o ideal pode
se desvirtuar
Roberto Chiocca
Temos que ser o farol que guia este movimento

28/10/2014 23:25

Estes no caso, pq tem até movimento separatista pipocando no próprio Nordeste
Helio Beltrão
28/10/2014 23:26
Não. Se você resolver falar uma merda similar ao que o Rand Paul falou, de que "um restaurante
deveria poder vetar negros", nosso filme estará tostado para sempre. Pode fechar o IMB.
Roberto Chiocca
Pode fechar então pq já temos artigos defendendo o direito de discriminar

28/10/2014 23:27

Helio Beltrão
E esta ideia é 100% compatível com o libertarianismo infantilizado.

28/10/2014 23:27

cara, se você não entende as nuances, esquece. Cristiano, por favor explica pra ele.
Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:28
Não se trata de odiar ou de amar nordestinos, mas de expor desautorizadamente uma opinião
pessoal em nome de uma instituição. Isto é muito grave e lamentável. Não se pode destruir uma
imagem construída duramente e  pior  em um momento em que precisamos nos expandir
fortemente. Posições assim só nos farão perder apoio. O farol tem que mirar na escuridão, mas
com maturidade. Não ponham tido o trabalho a perder! "Tu ne cede malis" sempre, mas sem
arroubos, com inteligência e estratégia.
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:31
A secessão é nossa essência professor, não vejo como algo negativo defendêla, ela não implica
em xenofobia
O artigo foi muito bem recebido pelos leitores com a exceção de alguns olavetes que vieram
criticar falando que era arma do comunismo.
E não entendi por que acham o momento inoportuno
Helio Beltrão
Porque é convite para ser acusado de fascista e racista. E de jogar contra o Brasil.

28/10/2014 23:33

Helio Beltrão
28/10/2014 23:35
Me lembra a louca que bateu no escritorio (pergunta ao fernando) querendo se aproximar do IMB
quando dissemos algo nesta linha há uns 5 anos atrás... Ela queria secessão do Itaim pois SP
estava agora infestado de nordestinos. Ela gostou de regras xenófobas do Alabama e queria
passálas no Brasil. Esse oportunismo pra vender a bandeira da secessão é tiro no pé total.
Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:36
Vê se entende, querido Roberto. Falar em secessão agora é jogar o Brasil, inclusive as Firças
Armadas, onde vamos tentar levar nossas ideias, contra nós. É contrapriducente e nada
acrescenta, só nos fará crescer menos do que precisamos.
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:36
E por que nos acusariam de fascistas?(entre os leitores que entendem e os que não entendem o
que é o fascismo)
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Por que nos acusariam de rascistas?(acho que vc quis dizer xenófobos)
E "jogar contra o Brasil", bom o secessionimo, que é a nossa essência, joga o tempo todo contra
esta abstração ridícula
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:38
Ninguém falou em xenofobia, secessão não tem a ver com isso, é a secessão do Itaim é uma
ótima ideia também e se a maioria daqui for xenófoba que se separe mesmo e me mudo
Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:38
Já nos acusam, Roberto. E esse tema no momento é tabu. Temos que avançar com segurança,
passo a passo. Calmamente mas firmemente,
e sem abrir mão de nossos princípios
Fernando Fiori Chiocca
28/10/2014 23:39
Falar de secessão agora é ir além dos limites de um "opinião respeitável". O Helio simplesmente
esqueceu o que somos...
Helio, peço encarecidamente que você ouça, com 100% de atenção, essa entrevista para se
lembrar:
http://youtu.be/mMzXW2yPePo
Roberto Chiocca
You are now departing from a world of Allowable opinion

28/10/2014 23:40

Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:42
Não somos maia aquele grupo do orkut, Fernando. Crescemos muito, mas orecisamos crescer
muito mais. Para isso, é oreciso: estratégia e maturidade, além da capacidade de colocar os
temas de nossa oauta de modo maduro.
Helio Beltrão
28/10/2014 23:42
O IMB não é mais um instituto 'fringe' que só fala com a molecada. Cuidado com o que os outros
vão achar. Se pega a fama, fodeu. Não adianta explicar depois.
nossa, o Bira pensou a mesma coisa.
Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:43
O fato é que eu não quero mais ver opiniões pessoais postadas em nome do IMB. Tenho um
nome a zelar, que consegui construir com enormes dificuldades.
Roberto Chiocca
Quem postou opinião pessoal que fosse contra os ideais explícitos do IMB?

28/10/2014 23:44

Fernando Fiori Chiocca
Bc nunca foi do grupo do orkut bira

28/10/2014 23:44

Vc
E crescemos sem mudar de opinião e postura. E vamos continuar assim
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:46
O IMB defende a secessão, de São Paulo, do Itaim, do Bira, de Manaus, da Escócia, da
Catalunha e de quem mais quiser em qualquer tempo
E Mises também
Leandro Roque
Prezados, vamos esfriar a cabeça.

28/10/2014 23:47

Já publicamos dois artigos sobre secessão no Facebook nos últimos 3 dias. Acho que ta bom.
De resto, o Helio e o Bira chamaram a atenção para um ponto importantíssimo: crescemos
demais e, sendo assim, nossos detratores estão louquinhos para colar em nós qualquer pecha
que sirva a propósitos difamatórios. Não será difícil nos rotularem de racistas, algo do qual será
difícil nos livrarmos. Não podemos dar essa brecha.
https://www.facebook.com/messages/archived/conversation329615770550099
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Vamos esperar a poeira abaixar e, daqui a um tempo, voltamos a falar sobre secessão  de
preferência quando o governo fizer alguma merda, de modo que a defesa da secessão não possa
ser imputada a “ódio a nordestinos”.
Roberto Chiocca
28/10/2014 23:50
Leandro, cabe a nós falarmos mais sobre secessão para tirar essa pecha dela, não nos calarmos
e deixarmos de servir de guia para um
Movimento crescente secessionista que cresce vertiginosamente em todo o Brasil. Vamos
publicar artigos que falem exatamente isso que movimento separatista não é movimento de ódio,
é movimento de amor
Leandro Roque
Repito o meu último parágrafo.

28/10/2014 23:51

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:52
Se os "detratores" querem pegar um artigo e nos taxar de o que quiserem só pro título ou alguma
frase solta já tem prato cheio, inclusive tem até Mises defendendo o fascismo assim
Leandro Roque
28/10/2014 23:52
E você não tem ideia do tanto de gente que vem me encher o saco nos comentários por causa
dessa frase dele.
Helio Beltrão
28/10/2014 23:52
Não podemos de forma alguma deixar que colem em nós esses tags de racista, xenófobo,
antipatriota, antinordestino, antipobre, antianalfabeto. Temos que fazer TUDO para evitar
qualquer interpretação que possa ir nesta direção.
esqueci 'fascista'
Roberto Chiocca
Mises defendeu o fascismo, Live with that

28/10/2014 23:53

Helio Beltrão
se colar algum destes tags, GAME OVER. acabou o IMB

28/10/2014 23:53

Fernando Ulrich
Concordo com o Leandro, deixemos a poeira baixar.

28/10/2014 23:53

Tem que saber a hora de bater e a hora de assistir.
Helio Beltrão
Mises fez e já é um problemaço. SE for o IMB, acabou tudo.

28/10/2014 23:54

Exato, Fernando
Leandro Roque
28/10/2014 23:55
Uma coisa é defender a secessão quando o governo faz merda (por exemplo, implementa por
decreto os “conselhos populares”). Outra coisa é defender a secessão após uma eleição. É claro
que vira prato cheio para caluniadores.
Por ora, vamos atacar a democracia.
Helio Beltrão
exatamente

28/10/2014 23:56

Roberto Chiocca
28/10/2014 23:56
Não entendo o problema, qual foi o comentário ou post que vocês viram que lhes deu essa
impressão
Foi o Olavo? Mas nós somos marxistas culturais mesmo e essa "tag" já pegou entre os olavetes
Helio Beltrão
Que Olavo?!?
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Acorda, Roberto.
Ubiratan Jorge Iorio
28/10/2014 23:58
Atacar a democracia, mas não agora. Recebi mais de dez mensagens me cobrando a posição do
IMB sobre a secessão. Não estou aqui pra ficar consertando atitudes voluntariosas. Se atacarem
a democracia, vai acontecer o mesmo. O momento não é este, gente! Há tempo para tudo.
Roberto Chiocca
Quem foi então? Você leu alguma coisa na folha?

28/10/2014 23:58

Leandro Roque
28/10/2014 23:59
Acho que o Helio se referiu ao ‘timing’ da publicação desses artigos secessionistas do Facebook.
De novo: uma coisa é defender a secessão quando o governo faz merda (por exemplo,
implementa por decreto os “conselhos populares”). Outra coisa é defender a secessão após uma
eleição. Vira prato cheio para caluniadores.
Helio Beltrão
Exato, Leandro.

28/10/2014 23:59

Ubiratan Jorge Iorio
Idem oara a democracia, Leandro.

28/10/2014 23:59

Roberto Chiocca
Professor, qual foi sua dificuldade em responder a posição do IMB sobre a secessão?

28/10/2014 23:59

Helio Beltrão
29/10/2014 00:00
Não sei o que o Bira respondeu, mas só o fato de que 10 neguinhos entraram cobrando, já mostra
que tem algo de errado.
Roberto Chiocca
Ela é explícita, somos favoráveis à qualquer secessão e em qualquer tempo

29/10/2014 00:00

Errado? As pessoas se interessando sobre a única saída para mais liberdade e vice acha ruim?
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:01
Nenhuma. Só disse que aquilo representa a opinião de vocês, não a do IMB. Mas convenhamos
que isso é irritante.
Roberto Chiocca
Aquilo o que professor? O senhor é contra a secessão?

29/10/2014 00:01

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:02
Acho ruim, acho péssimo, acho irresponsável, acho criancice ticarem em assunto delicado em
um momento absolutamente inapropriado.
Roberto Chiocca
Mas é contra ou a favor da secessão?

29/10/2014 00:03

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:03
Fernando, eu não era do orkut, mas hoje o IMB é muito mais do que uma conversa entre poucos.
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:04
A opinião explícita do IMB e de Mises é a favor da secessão em qualquer nível e em qualquer
tempo
Nao é opinião só pessoal essa, é institucional. E não entendo o problema do timing até agora.
Vamos publicar artigos só quando as pessoas não estejam muito interessadas nos assuntos?
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:05
Agora é o melhor momento para se atacar a democracia e defender a secessão. O melhor.
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Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:06
respondendo a você, Roberto, por mim cada cidade seria um "país", como eram as cidadesestado como
Sena, Veneza, Nápolis. Mas eu postar isso na minha página é uma coisa, na do IMB outra. Mesmo
assim, não o faço, pq meu nome está assicuado ao do IMB.
Fernando, vê se acorda!
Roberto Chiocca
Pode postar por que está é a opinião explícita do IMB

29/10/2014 00:06

Vai estar 100% alinhado com o IMB
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:07
É o momento pos eleitoral onde fica escancarado como é patético o 50% + 1 e como nao existe
nenhum motivo para o Aecio ser o presidente de SP e a Dilma a presidente da Bahia.
Roberto Chiocca
Só que vamos além, defendemos como Mises fazia a secessão até o nível individual

29/10/2014 00:07

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:08
Ínão neste momento. Será tão difícil entender isso, caramba! Vicês querem que o UMB cresça ou
encolha?
Roberto Chiocca
Cresça, bastante, hoje batemos recorde de audiência no site

29/10/2014 00:08

Ubiratan Jorge Iorio
IMB

29/10/2014 00:08

Fernando Fiori Chiocca
O IMB nao se pauta pelo q vai fazer crescer mais ou menos.

29/10/2014 00:09

E nem se pauta por medinho do que detratores possam dizer
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:09
É pouco, perti do que precisamos crescer. E precisamos atingir outros públicos urgentemente.
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:09
As pessoas estão interessadas neste assunto agora, você quer que as pessoas se informem
neste momento que os movimentos crescem sobre secessão aonde?
Fernando Fiori Chiocca
Nao precisamos nao.

29/10/2014 00:10

Helio Beltrão
Tem que crescer sim, e por isso tem que tomar cuidado com o que pensarão. Aí está o
problema. Quem quiser ficar falando com orkutinhos, escolha outro lugar.

29/10/2014 00:11

Fernando Fiori Chiocca
Helio, ja ouviu a entrevista?

29/10/2014 00:11

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:11
Não é "medinho", é prudência! Se vcs teimam na imorudência, façam em suas páginas. Assim
pensa o Presidente e assim penso eu.
Helio Beltrão
exato.

29/10/2014 00:11

Roberto Chiocca
Quem estiver preocupado com alguém que lê A e entende B vai se frustrar sempre

29/10/2014 00:12

O IMB apoia qualquer secessão em qualquer tempo, está é a posição do IMB
https://www.facebook.com/messages/archived/conversation329615770550099
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Helio Beltrão
29/10/2014 00:13
O IMB tem esta política. Tem que se preocupar SEMPRE sobre como o que falamos pode ser
mal interpretado, distorcido, e tomar precauções para que isto não ocorra. E evitar a todo custo
ter sua reputação colada a maluquices como racismo, fascismo, xenofobia, etc
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:13
Reiteri: não quero meu nome assiciado a esse tipo de coisa, em um momento absolutamente
impróprio. Tenho uma revista acadêmica a zelar.
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:13
Ok. O presidente falou e o bira falou. Vamos crescer. Vamos falar mal do PT. Esquece essa
baboseira de secessao, e de anarcocapitalismo e vamos parar de atacar a democracia.
Helio Beltrão
Eu também não quero meu nome associado a maluquices como raiva a nordestinos,
antipatriotismo, luta para dividir o país, recalque de perder eleição, etc.

29/10/2014 00:14

Roberto Chiocca
Onde demos a entender que defendemos racismo ou xenofobia?

29/10/2014 00:14

Helio Beltrão
29/10/2014 00:14
Roberto, você está fazendo propaganda de movimento separatista de SP na pagina do IMB!!!!!
Fernando Fiori Chiocca
Que absurdo nao! Oq os outros vao pensar!

29/10/2014 00:15

Helio Beltrão
29/10/2014 00:15
na semana em que a imagem que circulou no Brasil foi o vermelho/azul jogando culpa no NE
Fernando Fiori Chiocca
Pior é fazer propaganda de keynesiano

29/10/2014 00:15

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:15
Eu estou mesmo, eu! O mrsp não é xenófobo não é racista é um movimento separatista tolerante
e liberal/libertário
Helio Beltrão
faz na sua página então

29/10/2014 00:15

Fernando Fiori Chiocca
Vc defendeu o arminio na pagina do imb tb

29/10/2014 00:16

Roberto Chiocca
Faço também

29/10/2014 00:16

O movimento quer separar São Paulo do Brasil não do Nordeste apenas
Helio Beltrão
igualzinho, né, Fernando? e já critiquei o Arminio pra burro também

29/10/2014 00:17

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:17
todos são livres para escreverem o que quiserem em suas páginas, mas na do IMB não pode,
não deve e não vai ser assim. Se continuar assim, afunda.
Helio Beltrão
isso mesmo

29/10/2014 00:17

Roberto Chiocca
Igual não, muito pior defender Laércio e arminio que defender a secessão

29/10/2014 00:18

Cristiano Fiori Chiocca

29/10/2014 00:18
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Secessão é um tema fascinante e deve sempre ser discutido
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:18
Aliás muito pior não, defende Laercio, arminio ou a união é ruim defender a secessão é sempre
bom
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:18
Igualzinho nao. Defender separaçao de SP é otimo e é libertario. Defender um keynesiano
planejando centralmente a economia é vergonhoso
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:19
Quando o Heli defendeu o Armínio, ele fez questão de dizer que era a opinião dele. E quando eu
disse que deveriam votar no Aécio foi na minha página, nunca usei o nome do IMB pra fazer isso.
Fernando Fiori Chiocca
Nao. Foi na page do imb. Igual o roberto

29/10/2014 00:19

Helio Beltrão
o que eu falei?

29/10/2014 00:19

Fernando Fiori Chiocca
Nos comentarios

29/10/2014 00:20

Helio Beltrão
o que?

29/10/2014 00:20

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:20
Nem eu nunca usei o nome do IMB para divulgar o mrsp, o que faço é muito é usar nossa (IMB)
munição para pautar o movimento
Fernando Fiori Chiocca
Ue. Falou q ele era a ultima maravilha do mundo

29/10/2014 00:20

Como falou a campanha inteira
Helio Beltrão
nao me lembro de nada disso.

29/10/2014 00:20

Ubiratan Jorge Iorio
Comentar é uma coisa, postar com o logo do IMB é outra.

29/10/2014 00:20

Fernando Fiori Chiocca
Ele nao postou com logo do imb

29/10/2014 00:21

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:21
Não sei onde vocês viram brecha no IMB ou no mrsp para falarem de xenofobia ou racismo
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:22
Olha oq me mandaram inbox aqui agora: "até desisti de dar like no post do IMB depois que li o
comment do helio e IOrio"
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:22
helio, na semana passada vc tomou uma posição pessoal dando a entender que a política
econômica di Armínio seria melhor, mas fez questão de dizer no final que era sua opinião.
Fernando Fiori Chiocca
Sim

29/10/2014 00:22

Helio Beltrão
Isto foi na minha página, Bira.

29/10/2014 00:22

Roberto Chiocca

29/10/2014 00:22
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Serio que vcs estão comentando lá contra a secessão e os movimentos separatistas? Isso sim é
querer afundar o sonho de liberdade
Fernando Fiori Chiocca
Opiniao q ele esqueceu ja

29/10/2014 00:22

Ubiratan Jorge Iorio
Sim, na sua página.

29/10/2014 00:23

Helio Beltrão
Não me lembro de ter falado nada na pagina do IMB

29/10/2014 00:23

Ubiratan Jorge Iorio
é verdade, não falou. Me confundi.

29/10/2014 00:23

Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 00:24
Alias, um tema tão interessante como secessão é bom o imb ter artigos q esclareçam e
demonstrem q não há xenofobia nenhuma nisso. Aqueles q assim pensam estao errados
Fernando Fiori Chiocca
E é fundamental divulgar nesse momento

29/10/2014 00:24

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:25
quanto ao cara que não quis dar o like, interpreto como um elogio ao helio e a mim. De malucos
não fazemos a menor questão de receber likes.
Roberto Chiocca
Momento mais oportuno não vai haver em menos de quatro anos

29/10/2014 00:25

Cristiano Fiori Chiocca
Sao artigos esclarecedores

29/10/2014 00:25

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:26
O regime sabe muito bem disso e faz de tudo para incutir na cabeça das pessoas que secessão
é um assunto proibido. Conseguiu incutir isso ate em alguns aqui
Ubiratan Jorge Iorio
fundamental é ser orudente e deixar criancices de lado. O tempo vai ensinar a vocês.

29/10/2014 00:26

Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 00:26
Os artigos do imb sobre secessao são os melhores artigos sobre o tema q existem (e existirão)
sobre o tema em lingua portuguesa
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:28
Bira, o tom woods tem muito a te ensinar tb e te ajudar a entender oq é o IMB. Veja a entrevista.
Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 00:28
Crustiano querudo, ninguém disse que não, mas o momento é absolutamente inadequado. Vou
dormir. Discutir com teimosos é fácil, mas é inútil.
Helio Beltrão
Eu também fui.

29/10/2014 00:28

Fernando Fiori Chiocca
Nao. O momento é super adequado

29/10/2014 00:28

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:28
Mas não, vamos deixar a poeira baixar, as pessoas lerem sobre isso na folha e no vermelho. org
e só quando ninguém estiver interessado mais no tema tentamos esclarecer as pessoas sobre
secessão
Fernando Fiori Chiocca
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Melhor momento impossivel
Helio Beltrão
É o pior momento de todos

29/10/2014 00:28

Fernando Fiori Chiocca
É o melhor

29/10/2014 00:29

Cristiano Fiori Chiocca
O momento é incrivel! Nunca o assunto esteve tão em voga!!

29/10/2014 00:29

Fernando Fiori Chiocca
Gente q nunca se interessou por nada veio me abordar no clube e perguntar mais sobre
separaçao

29/10/2014 00:29

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:29
Este momento só ocorre a cada quatro anos e nem todas as eleições nos proporcionam tamanho
interesse no assunto
Helio Beltrão
Gente com tendências fascistas como a louca que nos visitou no Mises, né, Fernando?

29/10/2014 00:30

Fernando Fiori Chiocca
Nem

29/10/2014 00:30

Gente do bem
E com neuronios
Helio Beltrão
Que acha que o povo vota errado, principalmente nordestino

29/10/2014 00:30

Fernando Ulrich
Eu já não sei o que estamos debatendo.

29/10/2014 00:31

Cristiano Fiori Chiocca
Enquanto a classe politica fala em unir o pais, nós apresentamos a opção diferente

29/10/2014 00:31

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:31
No MRSP fascista entra e assim que abre a boca é expulso, mas são poucos, minoria ínfima
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:31
O regime sabe q qq um que tenha capacidade racional, ao olhar a imagem dos estados vermelhos
e azuis, pensa na hora na separaçao.
Helio Beltrão
piorou até. mostra que atrai fascista.

29/10/2014 00:31

pensa por preconceito, FEernando
Fernando Fiori Chiocca
Nem

29/10/2014 00:32

Helio Beltrão
este gráfico é manipulado

29/10/2014 00:32

A Dilma teve 40% no mínimo em todas as regiões
Fernando Fiori Chiocca
Q grafico?

29/10/2014 00:32

E dai?
Roberto Chiocca
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Claro, atrai qualquer um com mais de dois neurônios, é uma causa óbvia e popular
Helio Beltrão
o gráfico vermelho/azul

29/10/2014 00:32

Fernando Fiori Chiocca
40% = perdeu

29/10/2014 00:32

Cristiano Fiori Chiocca
Em sp teve 35 o pt foi varrido do estado

29/10/2014 00:32

Fernando Fiori Chiocca
Em sp teve 35%

29/10/2014 00:33

Fernando Ulrich
29/10/2014 00:33
1) momento eh bom para falar de secessao? sim, mas com cautela para nao sermos acusados
de coisas idiotas. 2) o IMB deve fazer apologia ao MVSP? Nao. 3) o IMB deve divulgar na sua
pagina do IMB sobre o movimento? Tambem acho que nao.
Fernando Fiori Chiocca
Perdeu de lavada

29/10/2014 00:33

Helio Beltrão
o estado onde ela teve mais voto foi SP!!!!

29/10/2014 00:33

Roberto Chiocca
35% dos válidos, foi menos

29/10/2014 00:33

Não foi não
Helio Beltrão
foi sim

29/10/2014 00:33

Fernando Fiori Chiocca
Perfeito Ulrich. É exatamente oq tem sido feito

29/10/2014 00:33

Roberto Chiocca
Ah sim, achei que era que o Laercio teve mais

29/10/2014 00:33

Cristiano Fiori Chiocca
Votos absolutos, mas é onde o pt é minoria

29/10/2014 00:33

Helio Beltrão
sim

29/10/2014 00:34

Fernando Fiori Chiocca
Entao. Nao tem manipulacao alguma

29/10/2014 00:34

Fernando Ulrich
29/10/2014 00:34
Pessoal, vamos focar no problema. Eu nem sei qual eh mais. Precisamos tomar alguma decisao?
Qual eh?
Fernando Fiori Chiocca
É pergeito

29/10/2014 00:34

Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 00:34
Quem teve mais votos em sp foi o aecio, aqui ela nao teria se elegido nem como senadora
Fernando Fiori Chiocca
Perfeito

29/10/2014 00:34

Fernando Ulrich
Vamos votar aqui pra ver quem tem razao?

29/10/2014 00:35
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Helio Beltrão
29/10/2014 00:35
Voltando ao Ulrich. Não quero que nosso nome esteja vinculado a fascismo, xenofobia,
imprudência, oportunismo, racismo, antiNE, antipatriotismo, antianalfabeto ou qq outra destas
maluquices, por mais que possa ser vestido como 'compatível' com libertarianismo ou EA
Roberto Chiocca
Mais hoppe, menos editor da folha

29/10/2014 00:35

Cristiano Fiori Chiocca
Patriotismo???

29/10/2014 00:35

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:35
O mapa escancara a verdade que o regime unionista tenta esconder. E vcs cairam como patos
na pressao dos intelectuais do regime para ridicularizar o separatismo.
Helio Beltrão
sim, Cristiano, se for entendido que nós queremos explodir o Brasil, tô fora.

29/10/2014 00:36

Roberto Chiocca
Partiotismo???(2)

29/10/2014 00:36

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:36
Vejam meu post com a foto do aecio defendendo a união onde eu digo q eu amo o nordeste
Fernando Ulrich
29/10/2014 00:36
Ok, Helio. Tambem nao quero. Mas o que temos que decidir/fazer? Eh preciso apagar algum post
no FB? Algum comentario? Ou eh soh daqui pra frente?
Cristiano Fiori Chiocca
http://youtu.be/xKoh2n1OTo4

29/10/2014 00:37

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:37
Queremos que essa abstração chamada Brasil se foda, queremos que todas as pessoas que
vivam neste território prosperem em liberdade
Fernando Fiori Chiocca
Nos queremos explodir o Brasil sim. Acabar com o Brasil, essa aberraçao politica.

29/10/2014 00:37

Helio Beltrão
29/10/2014 00:37
Eu não concordo com apagar nada. Foi pra internet, foi. Mas essa propaganda de movimento
que nada tem a ver com o IMB é absurda. E para o futuro, todo cuidado é pouco.
Tô fora desta ideia, Fernando.
Fernando Fiori Chiocca
Qual propaganda?

29/10/2014 00:37

Roberto Chiocca
Helio, o patriota, beija bandeira

29/10/2014 00:38

Helio Beltrão
deste MRSP que nem sei o que é

29/10/2014 00:38

Fernando Fiori Chiocca
Unionista

29/10/2014 00:38

Nem o 7a 1 abalou o amor do Helio pelo Brasil sil sil
Fernando Ulrich
29/10/2014 00:38
Ok, sem propaganda desse MRSP na pagina do IMB ou fanpage do IMB no fbook ou twitter.
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Helio Beltrão
29/10/2014 00:38
eu sou a favor de secessão. Mas quero o IMB crescendo, e não ganha nada ter a imagem de que
pregamos a desunião por motivos menos que nobres.
Fernando Fiori Chiocca
Mas quem fez propaganda??

29/10/2014 00:39

Helio Beltrão
o Roberto

29/10/2014 00:39

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:39
Te falo, é um movimento liberal\libertario que defende a secessão de São Paulo, um movimento
intolerante com rascistas xenófobos e afins
Te convido a conhecer, você vai gostar
Helio Beltrão
ótimo, mesmo assim o IMB não deve fazer propaganda de outros.

29/10/2014 00:39

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:39
Helio, a funçao do IMB nao é crescer. A funçao do IMB é defender as ideias corretas. Lembrese
disso.
Helio Beltrão
principalmente neste caso.

29/10/2014 00:40

se não quiser crescer estou fora.
Fernando Fiori Chiocca
Nao disse querer

29/10/2014 00:40

Disse a funcao
Leia o sobre nos
Helio Beltrão
tem que crescer

29/10/2014 00:40

e tem que seguir os principio
mas nao pode fazer o que der na telha desde que siga os principios
abaixo dos principios, o objetivo tem que ser crescer
Fernando Fiori Chiocca
Claro

29/10/2014 00:41

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:41
O IMB nunca fez propaganda do mrsp, eu fiz e acho importantíssimo fazer exatamente para
mostrar que o movimento separatista não é necessariamente xenófobo
Fernando Fiori Chiocca
Nao se esqueça dessa ordem

29/10/2014 00:41

Helio Beltrão
entao nao podemos falar o que der na telha

29/10/2014 00:41

nunca esqueci
nem nunca esquecerei
Fernando Fiori Chiocca
Nao. Temos q falar oq é importante para defender as ideias da lberdade
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Fazemos parte de um movimento libertario mundial e nossos lideres intelectuais ja ressaltaram a
importancia vital de se defender e incentivar a secessao.
Helio Beltrão
29/10/2014 00:43
nao podemos falar o que 'acharmos'. Abaixo dos princípios, o que vale é o crescimento e para tal
tem que haver uma estratégia e diretrizes. E para tal não pode haver imprudencia
De novo, se alguém falar que um restaurante pode vetar negros, acabou o IMB
Fernando Fiori Chiocca
Hein?

29/10/2014 00:43

Helio Beltrão
exato. Se o IMB for visto como racista, GAME OVER

29/10/2014 00:44

É isso mesmo que você leu.
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:44
Imprudência neste momento e uma péssima estratégia para o crescimento é não falar sobre
secessão e deixar de incentivar este sentimento nas pessoas e informalas sobre ela
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:45
O MI foi visto como racista ha anos. E parece q nao teve nada disso de GAME OVER nao
parece?
Helio Beltrão
veja a cagada que foi.

29/10/2014 00:45

e se é esta sua intenção avisa logo
Fernando Fiori Chiocca
Game orvou?

29/10/2014 00:45

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:45
Já falei, já temos dezenas de artigos defendendo o direito de discriminar(ou de propriedade,
chame como quiser)
Helio Beltrão
29/10/2014 00:45
depende como se fala, depende em que momento se fala, depende de como será entendido
tá difícil
Cristiano Fiori Chiocca
Sim helio esta dificil

29/10/2014 00:46

Medo não é caracteristica de quem defende a liberdade
Fernando Fiori Chiocca
Escreve um artigo com o titulo: Secessão não tem nada a ver com racismo

29/10/2014 00:47

Roberto Chiocca
29/10/2014 00:47
Como será entendido é algo que jamais teremos controle, mas o momento mais propício para
falar dos assuntos é quando eles estão sendo discutidos por todos, no momento é hora de falar
de democracia e secessão quando anunciarem algum pacote falamos sobre ele
Helio Beltrão
A elaboração extensa de ressalva similar que deveria ter sido feita nesta postagem

29/10/2014 00:47

mas ainda assim, o que importa é o que parece
Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 00:48
Um tema tao fascinante como a secessão e vamos ficar de melindre com ofendidinho?? Ficar
pisando em ovos pq "pega mal"?
Roberto Chiocca
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Que parte do artigo te pareceu cenofoba ou racista?

29/10/2014 00:48

Helio Beltrão
29/10/2014 00:48
se você tem um restaurante que só recusa negros, você pode se defender que não é racista, mas
e daí?
Fernando Fiori Chiocca
Ta parecendo preocupações de um candidato e nao de um Freedom Fighter

29/10/2014 00:49

Cristiano Fiori Chiocca
O IMB não se acovarda por conta de aparencias. A verdade esta acima de aparencias

29/10/2014 00:49

Helio Beltrão
Porra, Roberto, o momento da eleição!

29/10/2014 00:49

Roberto Chiocca
O que tem?

29/10/2014 00:49

Helio Beltrão
Estou querendo crescer, Fernando

29/10/2014 00:49

se é pra ficar deste tamanho não interessa
não é só um joguinho de comadres
é pra fazer mudança
Fernando Fiori Chiocca
O Bira veio falar ate q esse nao é o momento de se atacar a democracia... Pffff

29/10/2014 00:50

Ja estamos crescendo
E muito
Helio Beltrão
29/10/2014 00:50
talvez nao seja mesmo, ou pelo menos, tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa para
que não seja mal interpretado
poderia ser mais
somos insignificantes
temos que efetuar mudanças sociais expressivas
Roberto Chiocca
Helio, crescer sem falar o que pensa, com medo da "oposição" é coisa pro novo

29/10/2014 00:50

Helio Beltrão
e para isso não podemos ser improduentes

29/10/2014 00:51

nem termos ciladas idiotas plantadas por nós mesmos
Fernando Fiori Chiocca
É pra fazer mudanças? Opa, o NOVO ta ai já

29/10/2014 00:51

Helio Beltrão
é coisa pro IMB também. Se for contraprodutivo, devemos evitar

29/10/2014 00:51

claro que é. Ou você acha que estamos de brincadeirinha? Pra fazer alguns lerem livros e
voltarem pra casa?
é pra crescer e muito
pra tanto, temos que ser prudentes e inteligentes
nao tem espaço para erros graves, imprudências, irresponsabilidades
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qq coisa destas retrocede anos, ou atrapalha o progress
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:53
Que mudança você quer fazer não falando de temas "polêmicos", não atacando a raiz dos
problemas?
Cristiano Fiori Chiocca
Fazer mudança?

29/10/2014 00:53

Helio Beltrão
Estamos o tempo inteiro sendo polêmicos

29/10/2014 00:54

isto é ótimo, com prudencia
Fernando Fiori Chiocca
Helio, não deixe de ver a entrevista

29/10/2014 00:54

Roberto Chiocca
Isso, até o dia que não formos mais polêmicos, ai ganhamos

29/10/2014 00:54

Fernando Fiori Chiocca
Exato

29/10/2014 00:54

Nosso objetivo é sermos lugar comum
Helio Beltrão
não vai ser tendo atitudes irresponsáveis ou ganhando fama de coisas abomináveis

29/10/2014 00:55

Cristiano Fiori Chiocca
29/10/2014 00:55
Nesse momento somos a unica luz num tema tão latente e importante como a secessão
Roberto Chiocca
29/10/2014 00:56
Helio, ninguém foi irresponsável e ninguém falou coisas abominaveis(a não ser sua defesa do
Laercio, do arminio e da petrobras)
É isso que fazemos sempre, sempre que um tema entra em voga estamos lá para esclarecêlo
Fernando Fiori Chiocca
Tudo q defendemos sao coisas admiraveis e justas.

29/10/2014 00:57

Helio Beltrão
diz isso para a mulher do Cesar

29/10/2014 00:58

Roberto Chiocca
Quem é César?

29/10/2014 00:59

Helio Beltrão
Julius

29/10/2014 00:59

não basta ser honesta, tem que parecer tb
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 00:59
Eu mandei pro Leandro um artigo do Ron Paul da semana passada falando sobre secessao pra
ele publicar agora, urgente, nesse momento
http://www.mises.org/daily/6903/ScottishReferendumGivesReasonstobeHopeful
Helio Beltrão
cagada

29/10/2014 00:59

Roberto Chiocca
Defender a secessão é desonesto?

29/10/2014 01:00

Nem leu e já tem opinião, ótimo Helio
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Fernando Fiori Chiocca
Nada melhor do q publicar o Ron Paul falando sobre isso

29/10/2014 01:00

Cristiano Fiori Chiocca
Devemos retirar o "democracy" de circulação?

29/10/2014 01:11

Fernando Fiori Chiocca
Cagada esclarecer sobre secessao num momento em que o assunto ta bombando?

29/10/2014 01:13

E ainda com a autoridade do idolo Ron Paul?
Leandro, traduz ae pra amanhã. É curtinho
Publica amanhã e vamos botar uma pedra nesse surto de Allowable opinion que o Helio teve hj.
Helio Beltrão
Você só pode estar de brincadeira.

29/10/2014 01:22

Fernando Fiori Chiocca
Eu achei q vc que estivesse

29/10/2014 01:23

Helio Beltrão
ah bom

29/10/2014 01:23

Fernando Fiori Chiocca
Nao estava? Vc acha mesmo Esse artigasso do Ron Paul uma cagada??

29/10/2014 01:23

Helio Beltrão
até amanha

29/10/2014 01:24

Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 02:05
"Helio Beltrão O momento é péssimo para fazer propaganda de movimento separatista. Soa para
terceiros como recalque por ter perdido nas urnas. Lembro que o IMB não tem vinculação política
e nem apoia movimentos, e em especial não apoia movimento separatista de SP."
Fernando Fiori Chiocca
29/10/2014 02:05
"Ubiratan Jorge Iorio Reitero vermentemente a posição do presidente Helio Beltrão sobre a grande
impropriedade de qualquer propaganda separatista neste momento e deixo bem claro que esta é a
posição institucional do Instituto Mises do Brasil, onde respondo pela direção acadêmica!"
Fernando Fiori Chiocca
Surto

29/10/2014 02:05

29 de outubro de 2014

Roberto Chiocca
Vergonha

29/10/2014 08:31

Ubiratan Jorge Iorio
Orgulho!

29/10/2014 09:11

Fernando Fiori Chiocca
Unionistas

29/10/2014 09:15

Cristiano Fiori Chiocca
Sacrificar um tema tão importante para "parecer bonitinho" é o tipo de covardia ao qual
envergonha o imb

29/10/2014 09:32

Fernando Fiori Chiocca
Allowable opinion...

29/10/2014 09:34

É fundamental q publiquemos o artigo do Ron Paul hj pra tentar consertar esse estrago q o helio e
o bira fizeram
https://www.facebook.com/messages/archived/conversation329615770550099
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(1) Fernando Ulrich e outras 4 pessoas  Mensagens

Ubiratan Jorge Iorio
29/10/2014 10:00
Quem fez o estrago não foi o Helio e nem eu. E covardia e prudência, Cristiano, são atributos
muito diferentes. Leiam a história das guerras e depois voltem.
Helio Beltrão
29/10/2014 10:03
O problema nao eh o tema. O problema eh de momento, eh ser percebido como oportunista,
vendendo secessao e dando guarida aos recalcados pela derrota, aos fascistas que odeiam
nordestino, aos que tem raiva de pobre que vota errado.
Cristiano Fiori Chiocca
Percebido por quem ?

29/10/2014 10:03

Fernando Fiori Chiocca
Eu não tenho mais nada a dizer neste grupo.

29/10/2014 10:03

Helio Beltrão
Ja esta sendo dificil explicar no facebook que o Imb nao odeia nordestino

29/10/2014 10:03

Isto eu nao admito
Nao vivemos no vacuo. O publico nao tem nosso conhecimento nem vem exatamente de nossa
origem. Vao entender que estamos envolvidos sim, SALVO se deixarmos explicito
29 de outubro de 2014

Cristiano Fiori Chiocca saiu da conversa.

29/10/2014

Você saiu da conversa.

29/10/2014
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