
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690&sk=wall 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que são 10 pretos na lua? R: São dez pretos a menos na terra. 

... 

 

Curtir · · Dar uma Piadas de Preto · 26 de Agosto às 03:14 via Piadas de Preto ·  

o  
o 22 pessoas curtiram isto. 
o 107 de 136 

o  

  

Wellington Da Paz França filho da puta,vc tá fudido,ache graça agora 
depois sua mamãe vai passar vexame quando for te visitar na cadeia,e 
os negoes lá te emrrabarem lá! 

domingo às 18:39 · Curtir · 1 

  

Thais Gonçalves SEU IDIOTA, VAI CAÇAR OQ FAZER troço LIXO 

domingo às 22:08 · Curtir 

  



Leandro Pereira muito sem graça 

Ontem às 01:37 · Curtir 

  

Luh Souza Printado! 

Ontem às 02:14 · Curtir · 1 

  

Luh Souza Quem riu, achou graça, é racista também! 

Ontem às 02:14 · Curtir · 1 

  

Marco Oliveira TENHO CERTEZA QUE VOCÊ PEGOU SUA 
MULHER OU SUA FILHA DANDO PRA UM NEGÃO POR ISSO 
TEM TANTA RAIVA 

Ontem às 02:28 · Curtir · 2 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:31 · Curtir · 11 

  

Gabriel Loureiro Nao tenho preconceito mais foi engrassada 

Ontem às 02:44 · Curtir 



  

Luh Souza Se achou engraçado é por que voc~e é racista, Gabriel 
Toupeira 

Ontem às 03:15 · Curtir · 3 

  

Jose Carlos Arandiba Os autores são: o facsimo, o nazismo, o 
aparteheid, os genocídios....... 

Ontem às 11:04 · Curtir · 1 

  

Jose Carlos Arandiba O aborto deveria ser permitido se soubéssemos 
com antecedência que seres abomináveis como esses estavam sendo 
gerados. 

Ontem às 11:06 · Curtir · 4 

  

Carlos Eduardo Freitas Vou DENUNCIAR esta página! RACISMO É 
CRIME INAFIANÇÁVEL!!! 

Ontem às 13:12 · Curtir · 5 

  

Carlos Eduardo Freitas Denunciarei todos que curtirem ou rirem tb!!! 

Ontem às 13:13 · Curtir · 4 

  

Chico Trompa o que sao 10 brancos em marte ??? R : 10 brancos a 
menos na terra ...o piadinha mais sem graça, nao ...PQP... 

há 22 horas · Curtir · 1 



  

Nádia Maria Nogueira P: O que são 10 pretos na lua? R: São dez 
astronautas, pra desespero dos brancos quando lembram ser dos pretos 
a ideia da lua. 

há 22 horas · Curtir · 2 

  

Emerson Martínez Portugueses racistas filhos da puta 

há 22 horas · Curtir 

  

Emerson Martínez Reporta pessoal 

há 22 horas · Curtir 

  

Laura Bertelli Já reportado... 

há 21 horas · Curtir 

  

Douglas Belchior RACISTAS!!! 

há 20 horas · Curtir 

  

Douglas Belchior Eu topo um encontro pessoal com essa galera que 
fica postando essas piadas racistas ae... vamos ver se na minha frente 
são engraçadinhos assim... racistas do caralho!!! Vamos, tem coragem 
desgraçados !!! 

há 20 horas · Curtir · 3 



  

Madu Guerreiro de Jorge PQ VC QUE CRIOU ESTA P.......NÃO VAI 
FAZER PIADA DA PQP!!! O Q VC TA QUERENDO É 
CHUPAAAARRRRRRR!!!VC É UM BUUUUNDAAAA 
MOOOOLEEEEEEE!!! 

há 19 horas · Curtir 

  

Pablo A. G. Santos põe a irmã dele numa sala cheia de negão pra ele 
ver se faz piada 

há 19 horas · Curtir 

  

Heloisa Alves SEM GRAÇA... 

há 18 horas · Curtir 

  

Gabriela Maurity idiotas.além de não ter a menor graça 

há 18 horas · Curtir · 1 

  

Ângelo Santos Denunciado 

há 18 horas · Curtir · 1 

  

Lana Valois denunciei ! 

há 18 horas · Curtir · 1 



  

Rosana Fernandes Absalão DENUNCIADO! 

há 18 horas · Curtir · 1 

  

Elise Vasconcelos Gente ignorante e baixa! Denunciados... 

há 18 horas · Curtir · 1 

  

Gabriela Maurity denunciado por mim tbm! 

há 18 horas · Curtir · 1 

  

Arita Andrade DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 18 horas · Curtir · 6 

  

Dayana Alves Ridiculo! você deve ser uma dessas pessoas sem 
personalidade que ñ tem o que fazer, é uma pessoa VAZIA e sem 
VIDA e ainda por cima SEM COR.. Vê se cresce e aprendee que 
DEUS não escolhe COR e nem RAÇA. Somos TODOS IGUAIS a 



única diferença e que tem alguns OCOS que não sabe o verdadeiro 
significado do VALOR de uma VIDA. Que DEUS tenha missericordia 
da sua vida e te abençoe. 

há 17 horas · Curtir · 2 

  

Samuel Nascimento GENTE VAMOS PARAR DE DAR MORAL 
PRA ESSA MERDA AQUI< E DENUNICAR 

há 17 horas · Curtir 

  

Marcelo Silles esses brancos racistas só falam escondidos mesmos, 
quero ver mostrar a kra 

há 17 horas · Curtir 

  

Tales Alonso ridiculo 

há 17 horas · Curtir 

  

Maria Eva Pereira Preconceito é crime. Denuncie. 

há 17 horas · Curtir 

  

Dayana Alves Galera vamos pedir para que nossos amigos do face 
DENUNCIE esta página, assim unidos vamos previnir que essas coisas 
absurdas aconteçam. isso é CRIME 

há 16 horas · Curtir 

  



Marília Palmeira DENUNCIADO 

há 16 horas · Curtir 

  

Robson Xavier de Carvalho Algum negão comeu o tóba desse zé ruela 
e nunca mais telefonou ou deu noíticas. 

há 16 horas · Curtir 

  

Cem Palavras sem graça essa tem outra melhor naum? 

há 16 horas · Curtir 

  

João Gaspar RACISTA SAFADO !!!!! 

há 15 horas · Curtir 

  

João Gaspar TEU LUGAR É NA CADEIA !!! 

há 15 horas · Curtir 

  

Gina Imperial Denunciado. 

há 15 horas · Curtir 

  

Daniel Botelho O QUE É UM RACISTA AO LADO DE 10 NEGROS 
EM UMA CELA POR COMETER RACISMO? A MULHERZINHA 
DA CELA! 



há 15 horas · Curtir · 4 

  

Eva Dalva Oliveira ninguem é melhor ou pior do q ninguem, todos nos 
somos filho de Deus seja branco ou negro para Deus somos todos 
iguais......... 

há 15 horas · Curtir 

  

Marcella Mendonça Vamos ver quanto tempo vai durar esse aplicativo 
idiota! Denuciado!! 

há 15 horas · Curtir 

  

Daniel Botelho O QUE É UM RACISTA ENFORCADO COM AS 
PRÓPRIAS TRIPAS? É POUCO. 

há 15 horas · Curtir 

  

Holocausto Hc O que são 200 filhos da puta que não tem o que fazer na 
frente da porra do computador? 200 playboys fazendo peso no mundo. 
Vem fazer piadinha na cara seus filha da puta... 

há 15 horas · Curtir · 2 

  

Fernanda Lopes ridiculo quem inventou essas porcarias. 

há 15 horas · Curtir 

  



Fernanda Lopes IDIOTAAAAAAAAAAAA , tenho orgulho do meu 
marido ser negro, minha filha é linda , vai procurar o que fazer 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Rodolfo Maciel Rodrigues vê se cresce o infantil 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Welington Áka Salino SAB PQ OS RACISTAS TEM RAIVA DE 
NOS NEGOES ???? PQ SUA MAES E ESPOSAS AMAM NOSSO 
DOTE ! 

há 13 horas · Curtir · 2 

  

Nilza Noleto Torres piada sem graça.p,h... 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Gustavo Antunes é um merda!se eu pego um filho da puta desse vou 
preso por homicídio doloso!!!! Vagabundo! 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Karlinha Medeiros RACISTA DE MERDA! 

há 13 horas · Curtir · 1 

  



Pâm Oliveira Como piadas de loiras ,portugueses,nordestinos tudo tem 
um limite, esses piadas são EXTREMAMENTE 
preconceituosas.Chamar outra pessoa de merda não te faz melhor que 
ninguém e muito menos quem ri desse tipo de coisa.Somos iguais,não é 
a quantidade de melanina da sua pele que te faz superior a ninguém 

há 12 horas · Curtir · 2 

  

Mayra Timpani Denunciado! 

há 12 horas · Curtir · 2 

  

Mayra Timpani Denunciem: Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 

há 12 horas · Curtir · 1 

  

Jacque Oliveer voce deve estar no pais errado aqui não é a Alemanha 
do nazismo.e BRASIL. MAS FICA A VONTADE PARA IR PARA 
LÁ. 

há 12 horas · Curtir · 1 

  

Renato Conceição seu filho da puta !! idiota sem ter oq fazer seu 
medonho !!! 

há 12 horas · Curtir · 1 

  

Luiz Fernando Al-hassary E AINDA TEM GENTE KE ACHA 
GRAÇA EM RACISMO., VCS DEVIAM É DENUNCIAR ISSO. 
RACISMO PRA KEM NAO SABE, É CRIME COM DETENÇAO DE 



1 A 9 ANOS DE PRISAO.L...SEM DIREITO A FIANÇA. (EU 
ESTOU DENUNCIANDO ESSE APLICATIVO) 

há 12 horas · Curtir · 3 

  

Lucyana Rosa Fala sério,pra ta com toda essa raiva vc só pode ter sido 
corno,perdeu para um da cor e não consegue suportar a vergonha do 
miúdo,né otário!!!!!!!!!!!!!!!!! 

há 11 horas · Curtir · 2 

  

Vitor Gurgel Acho que deeriamos denunciar quem está curtindo tb... 
pois são coniventes e apoiam o preconceito... 

há 11 horas · Curtir · 1 

  

Carlos Figueira Vai se fuder, racista filho da puta, você deve ter sido 
violentado por um negão quando criança ou a sua mãe. 

há 11 horas · Curtir · 1 

  

Wagner Silva Wagner Silva Isso me parece bem racista não acham , e 
essa historia da camiseta 100% negro , se fosse 100% índio tudo bem , 
100% gay legal , vai um pobre de Deus colocar uma 100% branco para 
ver se ele chega em casa vivo. No fundo todos os seres humanos são 
racistas de merda... 

há 11 horas · Curtir 

  

Wagner Silva Wagner Silva Quanto à criminalidade, constatou-se que 
dos homicídios dolosos contra menores, 54% das vítimas eram menores 
negros e 33,9% eram brancas, inserindo-se as restantes a outras 



categorias. Da população dos presídios, 68% das pessoas presas têm 
menos de 25 anos de idade, sendo que 2/3 são negros e mulatos; 

há 11 horas · Curtir 

  

Vinicius Maganha Por essas e outras atitudes como a sua, agente vive 
ne merda que esta hoje, nunca esqueça de uma coisa "aqui se faz aqui 
se paga"!!! 

há 11 horas · Curtir 

  

Tatiane Trindade Denuncieeee Racistaaaaa!! 

há 11 horas · Curtir 

  

Grace Sempre Tricolor VC JA DEU UMA OLHADA DE BAIXO DA 
SAIA DE SUA MÃE,SEU SEM NOÇÃO,DE UMA OLHADA LÁ 
.ESPERO COM TODA MINHA FORÇA QUE TENHA UM NETO 
OU UMA NETA DA MINHA COR,E QUE ELES TENHO NOJO 
DESTE SER COM VC,VC ESTA SE ACHANDO,VC VAI AONDE 
CARA,VC E DAQUELES QUE QDO MORRER ACHA QUE VAI 
P/UM CÉU DIFERENTE DE TODOS OS NEGRO,VC ESTA 
ENGANADO VC VAI PARAR NO UMBRAL,SE ENCONTRAR 
COM ALGUNS AMIGOS SEUS DA MESMA LAIA,ESPERO NÃO 
ENCONTRAR COM UM SER COMO VC,PORQUE AI 
ESQUECEREI QUE SOU UMA MULHER 

há 11 horas · Curtir 

  

Grace Sempre Tricolor COLOCA AI SUA CARA A TAPA 
CARA,SEU COVARDE IDIOTA,VEM COM ESSA DE GATINHO 
FELIX,SE EU TI PEGO EU LHE FAÇO DE RATINHO,QUERO 
VER SUA COR ,QDO QUE AQUI NESTE PAÍS TENHA UM 
BRASILEIRO PURO,ISSO NÃO EXISTE,SEU IDIOTA IMBECIL 

há 11 horas · Curtir 



  

Didac Tiago galera é simples; é só descobrir quem criou este aplicativo 
e processar... o cara vai pra cadeia! 

há 10 horas · Curtir · 2 

  

Jongo Banto Palhaçada ! racismo é crime inafiançável, irei tomar 
providencia a esse respeito . 

há 4 horas · Curtir · 1 

  

Heliel Barcellos Denunciei na PF <http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido 
e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 

há 2 horas · Curtir 

  

Saulo Leal denunciado 

há 2 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 



Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Vão sete pretos numa carrinha de nove lugares, o que é isso? R: Um 
desperdício, visto que cabiam nove pretos. 

... 

 

Curtir · · Dar uma Piadas de Preto · 22 de Agosto às 14:00 via Piadas de Preto ·  

o  
o 5 pessoas curtiram isto. 

o  
  

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P:O QUE E QUE E UM PRETA COM UMA CEREJA NO CU? R:UM 
MONCHERI 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 13 de Agosto às 11:12 via Piadas de Preto ·  

o  



o 3 pessoas curtiram isto. 
o  
  

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Por que caixão de preto tem furinhos? R: Pros vermes poderem sair pra 
vomitar. 

... 

 

Curtir · · Pede uma Piada · 09 de Agosto às 03:57 via Piadas de Preto ·  

o  
o Vitor Burgareli curtiu isto. 

o  

  

Chayane Cristina M As Piadas mais ridiculas que ja vi. Manezadas. 

23 de Setembro às 13:08 · Curtir · 1 

  

Karolayne Cristina tbm são ridiculas e preconceituosas 

23 de Setembro às 14:45 · Curtir · 1 



  

Karine Ceia puts to cm sorte quando morrer!kkkkk 

23 de Setembro às 22:12 · Curtir 

  

Karine Ceia como eu so tonta 

23 de Setembro às 22:12 · Curtir 

  

Dinha Torres uma nojeira total... 

04 de Outubro às 19:53 · Curtir 

  

Lívia Néris só doete ri dessa porcaria!! 

02 de Novembro às 03:08 · Curtir 

  

Vitor Barrales vcs sao doentes 

02 de Novembro às 19:14 · Curtir 

  

Kamille Alhadef idiota 

02 de Novembro às 20:08 · Curtir 

  



Amanda Sutta totalmente idiota e preconceituoso até parece qe o 
criador deste treco n tem nenhum antecedente negro né ? 

03 de Novembro às 06:53 · Curtir · 3 

  

Gustavo Monteiro shashahsahshahshahs 

04 de Novembro às 00:02 · Curtir 

  

Giovanna Maia Mantovani bandoo d sem graçAa 

05 de Novembro às 02:30 · Curtir · 1 

  

Vinicius Rodrigues kkkkkkkkkkk' mt fodaah 

05 de Novembro às 15:30 · Curtir 

  

Clotilde Ribeiro kkkkkkk rachei André Leon 

06 de Novembro às 20:06 · Curtir · 1 

  

André Leon kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk .. Quem nun racha 
o bico nééé 

06 de Novembro às 20:07 · Curtir 

  

Lua Ribeiro a sem graça ai de cima ta achando engraçado com esse 
cabelo duro cheio de pranchinha achando que é branca 



07 de Novembro às 22:42 · Curtir · 6 

  

Angelica Mendonça Asfor lucas leon ribeiro adorei as piadas 

07 de Novembro às 23:37 · Curtir 

  

Luke H. Mello 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKK. 

11 de Novembro às 03:04 · Curtir 

  

Jorge Byttencourt FDM RACISTA' kkkkkk 

11 de Novembro às 03:41 · Curtir 

  

Stephanie Bretanha RACISTA IDIOTA 

sábado às 00:11 · Curtir 

  

Stephanie Bretanha VC TEM MUITO MAIS VERMES DO QUE UM 
NEGRO BABACA 

sábado às 00:13 · Curtir · 2 

  

Diego Vasconcelos deve tah falando isso pq tem AIDS e nem ver me 
come ¬¬ 



sábado às 02:31 · Curtir 

  

Lauren Vasconcelos Porque ninguém fala nada de piada de loira? 
porque ninguém denuncia piada de portugues? gaucho? Joaozinho! 
As pessoas têm que aprender a rir mais das vida, tdb 400 anos de 
escravidão! mas ja passou gente! o mundo ta fraco porque as pessoas 
denunciam tudo! eu adoro piada de preto, e não sou racista, meu pai é 
negro, meus cunhados meu namorado! acho que vocês tem que crescer 
isso sim! 

domingo às 04:46 · Curtir 

  

Agata Matos Crescer minha filha, quem tem que crescer é voce, que 
nao percebe que 400 anos se passaram e ainda temos mais de 400 
milhoes de problemas pra resolver por causa dessa escravidão de anos 
atras, acho que vc precisa ter mais cosnciencia do que fala, ou vc acha 
que loiras,portugueses e gauchos nao se ofendem ? Eu sou baiana e me 
ofendo com piadas preconceitos, eu sou negra e me ofendo com piadas 
sobre negros.E é lastimavel saber que ainda existem pessoas que riem 
diante de tanta estupidez 

Ontem às 01:39 · Curtir · 17 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:32 · Curtir · 6 

  

Tays Bergamasco essa ae foi super racista .. deveria ver melhor oq 
posta aq 



Ontem às 03:39 · Curtir 

  

Josef Vissarionovitch Djugashvili Não seja um imbecil 
Não seja um ignorante 
Não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante 
O quê que importa se ele é nordestino e você não? 
O quê que importa se ele é preto e você é branco 
Aliás, branco no Brasil é difícil, porque no Brasil somos todos mestiços 
Se você discorda, então olhe para trás 
Olhe a nossa história 
Os nossos ancestrais 
O Brasil colonial não era igual a Portugal 
A raiz do meu país era multirracial 
Tinha índio, branco, amarelo, preto 
Nascemos da mistura, então por que o preconceito? 
Barrigas cresceram 
O tempo passou 
Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor 
Uns com a pele clara, outros mais escura 
Mas todos viemos da mesma mistura 
Então presta atenção nessa sua babaquice 
Pois como eu já disse racismo é burrice 
Dê a ignorância um ponto final: 
Faça uma lavagem cerebral 

Ontem às 11:20 · Curtir · 4 

  

Chico Trompa PORQUE OS CAIXOES DOS BRANCOS TEM 
FURINHOS ? R : PROS VERMES PODEREM SAIR PRA 
VOMITAR MUITOOOOOOOOO... - > MAIS UMA SEM 
GRAÇA...I'M SORRY ... 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: Por que caixão de preto tem furinhos? R: Pros 
vermes poderem sair pra vomitar, e os brancos poderem comprar nos 
supermercados os iorgutes como suprimento alimentar. 

há 22 horas · Curtir 



  

Diana Malito Triste não é ser preto, português, loira, gay. Triste é ser 
tão burro e ignorante ao ponto de rir das próprias origens, da própria 
história. 

há 19 horas · Curtir · 9 

  

Dé Silva bando de idiota! DENUNCIADO 

há 18 horas · Curtir 

  

Tiago Lemões IDIOTA! DEVIA TÁ ATRAS DAS GRADES 

há 16 horas · Curtir 

  

Ana Karine Lopes Freire Ridiculo! dá vontade de vomitar, é quando 
vejo posts tão ridiculos e inuteis quanto os seus! 

há 14 horas · Curtir 

  

Mariana Giehl tu é retardado ou burro de escrever isso ???no minimo 
um mestiço q nem aceita a raça q tem! 

há 14 horas · Curtir 

  

Vitor Gurgel O pior de tudo é ter negros rindo de piadas como essa 
como é o caso do pequenino acefalo Vinicius Rodrigues ... Cambada de 
idiotas, menosprezando seus ancestrais... não tem quase nenhum 
brasileiro que não tenha ascendentes negros e mesmo assim ainda 
insistem em ter preconceito e fazer piadinhas do gênero... aff 



há 14 horas · Curtir · 1 

  

Lucyana Rosa Fala sério,pra ta com toda essa raiva vc só pode ter sido 
corno,perdeu para um da cor e não consegue suportar a vergonha do 
miúdo,né otário!!!!!!!!!!!!!!!!! 

há 13 horas · Curtir 

  

Junio Lourenço http://denuncia.pf.gov.br/ 

há 12 horas · Curtir 

  

Milla Carvalho  ...esse cara é podre igual essa pagina q ele 
criou...RACISTAS OTÁRIOS! 

há 10 horas · Curtir 

  

Angela Suarez Confesso que nem vi. Fico triste com essas coisas, não 
quero estragar o meu dia . 

há 2 horas · Curtir 

  

Marcela Souza DESPREZÍVEL! 

há ± 1 hora · Curtir 

  

Sonia Santos eu acho k esse racista se acha inferior e tem inveja do 
potencial dos negoes porque as loiras adoram um NEGAO 



há ± 1 hora · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 34 minutos · Curtir 

  

Edilane Bolognini Nem Cristo era branco, basta ver sua decendencia... 
Vc nao passa de um pobre diabo... 

há 29 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 9 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  



Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que são 100000000 de pretos na lua? R: Um eclipse total! 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 21 de Julho às 21:46 via Piadas de Preto ·  

o  
o 6 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Karine Ceia ai cARAIO 

23 de Setembro às 22:13 · Curtir · 1 

  

Matheus Fonseca e todos os pretos eh paz mundial ahahahha 

29 de Outubro às 02:44 · Curtir 

  

Vitor Barrales racistas 

02 de Novembro às 19:14 · Curtir 

  



Mateus Rufino vc é nb de mais 

04 de Novembro às 16:37 · Curtir · 1 

  

Victor Bruno C. Almeida cai tomar no cuuuuuuuuu 

06 de Novembro às 00:59 · Curtir 

  

Thiago Cardoso So piada engraçada mano!! ahuahua 

06 de Novembro às 01:29 · Curtir 

  

Esthefanie Alvarez ahsahshas 

07 de Novembro às 16:59 · Curtir 

  

Angelica Mendonça Asfor o esthefane alvarez vou ti matar sua 
cachorra filha da puta porque tu nao me da o cu sua vaca 

07 de Novembro às 23:42 · Curtir 

  

Angelica Mendonça Asfor nao sou angelica nao 

07 de Novembro às 23:42 · Curtir 

  

Angelica Mendonça Asfor sou macho 

07 de Novembro às 23:42 · Curtir 



  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:32 · Curtir · 3 

  

Chico Trompa IMPOSSÍVEL RIR !!! PQP... 

há 22 horas · Curtir 

  

Tony Leão da Costa Vou denunciar agora!!! 

há 22 horas · Curtir 

  

Pablo A. G. Santos essa Esthefanie Alvarez deve ser uma branquinha 
que adora negão. Deixa ela.... ela gosta e não quer falar 

há 19 horas · Curtir · 1 

  

Heloisa Alves ESSE DEVE SER UM BRANCO QUE ADORA UMA 
NEGONA.... 

há 18 horas · Curtir · 7 

  

Eliz Ferreira E ela linda e inteligente já deu um fora nele! 



há 17 horas · Curtir · 4 

  

Mariana Giehl é uma mulher a dona dessa pagina? q tal descobrirmos o 
nome da retardada infeliz e colocarmos uma foto da cara dela q deve 
ser horrivel como as piadinhas racistas dela, e fazermos piadas e rimas 
com o nome Esthefanie Alvarez???? 

há 14 horas · Curtir 

  

Sansone Sonoro Gok Mostra cara sua filha da puta! fazer coisas por 
traz dos outros é legal né... vamo joga esse pimenta em ti pra ve se voce 
gosta FDP... 
 
quero ve se apresenta seu sem graça], te apresenta chinelo! 

há 14 horas · Curtir 

  

Mariana Giehl 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002518346698 

há 14 horas · Curtir 

  

Sansone Sonoro Gok com essa cara de patricinha ela gosta é do 
BONECO SEM OMBRO DO RAPAZI todo! tais fudida sua 
chinelona... vai trabalhar ajudar sua familia a te sustentar sua agua 
parada! vai soma invez de fica ai subtraindo! 

há 14 horas · Curtir 

  

Jacque Oliveer VOCE deve gostar de um penis de um negro daqueles 
bem grande e grosso e como nao deve achar negro nenhum que te 



queira fica criando isto enrustida ou enrustido compre vibrador com 
penis de negro 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Panthera Man DENUNCIADO! E quem acha graça dessa palhaçada 
sao um BANDO DE FILHOS DA PUTA DE ZONA DE 1 REAL!!! 

há 13 horas · Curtir · 2 

  

Livrai-me Do Mal Amém Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

há 2 horas · Curtir · 4 

  

Carolina Iootty Obrigada, já denunciei à PF também. 

há ± 1 hora · Curtir · 1 

  

Livrai-me Do Mal Amém Concordo com você Pablo A. G. Santos essa 
Esthefanie Alvarez deve gostar dos bem dotados 

há 53 minutos · Curtir 

  

Livrai-me Do Mal Amém rs 

há 53 minutos · Curtir 



  

Gilnei Costa Que coisa mais idiota essa merda de página. 

há 51 minutos · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 33 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 9 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 



 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Qual a diferença entre um preto e uma lata de merda? R: A lata. 

... 

 

Curtir · · Pede uma Piada · 06 de Julho às 17:54 via Piadas de Preto 

o  
o 3 pessoas curtiram isto. 

o  
  

  

Luciana Ramos Creio que a criatura em questão que é ibope!Vamos 
denunciar e parar de fazer comentários!! 

há 2 horas · Curtir 

  

Luciana Ramos Piadas de Preto:Tem racista entre nós!!!Vamos 
denunciar!Basta seguir as orientações abaixo! 
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
&ref=nf 
 
Denunciei na PF <http://denuncia.pf.gov.br/ >. Rápido e fácil, basta 
colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico 
desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no 
formulário específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

há 2 horas · Curtir 



o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que mais brilha no preto? R: As algemas. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 01 de Julho às 20:24 via Piadas de Preto 

o  
o 5 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Reinaldo Lucas verdade 

21 de Outubro às 02:04 · Curtir 

  

Sayfullah Abdul Karim concordo 

25 de Outubro às 14:20 · Curtir 

  



David Fonseca Blackedition omg de genio 

26 de Outubro às 20:59 · Curtir 

  

Andreia Barreto AFFFFF!!! DEIXA DE SER 
PRENCONCEITUOSO... TU DEVE SER UM BRANQUELO 
ORROROS!!![A] 

28 de Outubro às 18:20 · Curtir · 4 

  

Quesia Ribeiro pow vc deve ser um azulao pra detestar os negros assim 

04 de Novembro às 14:58 · Curtir 

  

Vinicius Rodrigues kkk' fodaah 

05 de Novembro às 15:31 · Curtir 

  

Victor Bruno C. Almeida tomar no cu FDP fala de vc 

06 de Novembro às 01:00 · Curtir 

  

Natalia Souza nada ver essa piada aai... 

06 de Novembro às 18:39 · Curtir · 1 

  

Angelica Mendonça Asfor lucas rocha cara essas piada sao muito boas 

07 de Novembro às 23:43 · Curtir 



  

Danilo Silva muito ruim 

08 de Novembro às 01:02 · Curtir 

  

Jonas Lima muito paia va á merda cara!!!! 

10 de Novembro às 17:12 · Curtir 

  

Diego Vasconcelos FDP vai arrumar uma mulher pra tu seu animal, 
perdendo tempo contando piadas inúteis 

sábado às 02:34 · Curtir 

  

Thauane Cristina RACISTA . EU POSSO TE DENUNCIA ! 

domingo às 18:04 · Curtir · 1 

  

Wellington Da Paz França vai brilhar bastante em teus pulsos verme 
skinhead do caralho 

domingo às 19:04 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 



Ontem às 02:32 · Curtir · 6 

  

Josef Vissarionovitch Djugashvili O preconceito é uma coisa sem 
sentido 
Tire a burrice do peito e me dê ouvidos 
Me responda se você discriminaria 
O Juiz Lalau ou o PC Farias 
Não, você não faria isso não 
Você aprendeu que preto é ladrão 
Muitos negros roubam, mas muitos são roubados 
E cuidado com esse branco aí parado do seu lado 
Porque se ele passa fome 
Sabe como é: 
Ele rouba e mata um homem 
Seja você ou seja o Pelé 
Você e o Pelé morreriam igual 

Ontem às 11:15 · Curtir 

  

Chico Trompa DEPOIS DESSA ''PIADA'', SENTI SAUDADE DO 
TEMPO DA GUILHOTINA ...nao, nao queria ver a cabeça de cima 
deste pulha rolando nao...queria ver a de baixo ...rsrsrsrsrs... 

há 22 horas · Curtir 

  

Roberta Rangel Tem um cara preto que curtiu isso... vai entender... 
bando de debilóides! 

há 21 horas · Curtir 

  

Tay Carvalho filho da puta 

há 16 horas · Curtir 



  

Ana Karine Lopes Freire idiiota' se vc não sabe todos nós temos sangue 
negro nas veias! 

há 14 horas · Curtir · 4 

  

Mutumbo Harddick Você que tem...o meu é vermelho. 

há 9 horas · Curtir 

  

Rodrigo Ferreira Se trocarmos a palavra preto por corinthiano a piada 
fica muito boa! 

há 2 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 33 minutos · Curtir · 1 

  

Ulisses De Miranda Vou te denunciar pra polícia federal, FILHO DA 
PUTA!!! 



há 23 minutos · Curtir · 1 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 9 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

Um preto tava andando na rua e caiu num monte de merda, veio um garotinho 
correndo e disse "Tio, tá derretendo!". 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 26 de Junho às 20:24 via Piadas de Preto 

o  
o 5 pessoas curtiram isto. 

o  
  



  

Vitor Gurgel  ??????? negros imbecis???? 

há 12 horas · Curtir 

  

Jacque Oliveer voce deve ser o ISSAC AQUELE cientista 

há 12 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que é band-aid de preto? R: Fita isolante. 

... 

 

Curtir · · Dar uma Piadas de Preto · 18 de Junho às 17:33 via Piadas de Preto 

o  
o 2 pessoas curtiram isto. 

o  

  



Deborah Veras essas sao as piadas mais amadoras q eu ja vi na minha 
vida 

18 de Setembro às 01:39 · Curtir 

  

Elza Maria Celestino QUE LIXO DE PIADAS...AFFFF 

22 de Setembro às 02:21 · Curtir · 2 

  

Mehphysto Mehphystófoles caralho que merda hein manolo 

02 de Outubro às 17:47 · Curtir 

  

Julio Cesar  ''kkkkkkkkkkkkkkkkk'' 

10 de Outubro às 01:33 · Curtir 

  

Diego Vasconcelos puta q pariu q merda hein 

sábado às 02:36 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:32 · Curtir 



  

Chico Trompa o que é um band-aid de branco ? r : fita durex ...sem 
graça, muito sem graça... 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: O que é band-aid de preto? R: Fita isolante e 
do branco o esparadrapo que doi mais. 

há 22 horas · Curtir 

  

Vilma Aparecida Rodrigues Como alguém consegue escrever tanta 
porcaria assim. Respeito é bom e todo mundo gostam.seu nhonho 

há 18 horas · Curtir 

  

Daniel Correia o kra faz piada de negro,pq é provávelmente um 
desiludido com a vida,fracassado,frustrado e etc...mas aí vem outras 
pessoas e fazem piadas racistas,dessa vez falando de brancos? Não faz 
sentido algum,não percebem que dessa maneira só estão si tornando 
mas despresíveis que o responsável por essa nojeira?Pensem nisso 

há 15 horas · Curtir · 2 

  

Ana Karine Lopes Freire enquanto a cor da pele for mais importante 
que o brilho dos olhos e as atitudes, haverá guerra! ;( (Bob Marley) 

há 14 horas · Curtir · 1 

  



Joao Paulo Borges esses caras que se revoltam contrao atual momento 
do Brasil, de crescimento da raça negra, imposição, soberania...aos 
poucos o país vai mudando a estrutura de classe alta e média = brancos 
e classe baixa= 99% negros, e isso revolta muitos, principalmente os 
que querem manter a desigualdade. ou é só um pobre coitado mesmo. 

há 14 horas · Curtir · 5 

  

Matheus Garcia Eu sou negro moro num apartamento de 900 mil reais 
na zona sul do rio de janeiro tenho certeza que nao faço parte desses 
99% de negros oprimidos e conheço milhares como nós que nao 
precisaram vir do samba do futebol ou de corrupção. Isso foi fruto do 
meus pais que conseguiram tudo intelectualmente meu avo era artista 
plastico e comunista ele sempre me disse que a diferença esta nos olhos 
de quem a ve. o racismo o preconceito a xenofobia isso nao me 
incomodam nem um pouco ao contrario só me fortalece. Não bata de 
frente comigo. De tanto cair, eu aprendi a derrubar.(CAZUZA) 

há 2 horas · Curtir 

  

Jefferson Barcellos Até preto zoando preto tem, só pq tem dinheiroo... 
Isso sim é preconceito 

há ± 1 hora · Curtir 

  

Jefferson Barcellos e sem contar q é mentirosoo 

há ± 1 hora · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 



<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 33 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 8 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Um preto e um branco pularam de um prédio, quem chegou primeiro ao 
chão? R: O branco, o preto foi roubar os apartamentos. 

... 

 

Curtir · · Pede uma Piada · 30 de Maio às 05:34 via Piadas de Preto 



o  
o 7 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Luis Andre Oliveira 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ri demais aqui huahsa 

25 de Setembro às 23:42 · Curtir · 2 

  

Dinha Torres Riu porque é um babaca, nao vi graça em nenhuma 
dessas piadas... 

04 de Outubro às 19:55 · Curtir · 1 

  

Ruane Cruz ridicula as piadas!!! vc q perde o tempo fazendo piadas 
preconceituozas e um merda idiota fulero!!!! 

07 de Outubro às 00:46 · Curtir 

  

Matheus Nascimento Realmente nao tem graça nenhuma babaca nao 
tem o q fazer nao 

11 de Outubro às 02:29 · Curtir 

  

Reinaldo Lucas suas piadas sao demais 

21 de Outubro às 02:05 · Curtir · 2 

  



Thais Souza afs suas piadas é muito precoceituosas naum tem ok 
fazsee? 

21 de Outubro às 03:59 · Curtir 

  

Bruno Moicano SE NÃO GOSTOU NÃO COMENTA E SAI FORA 

01 de Novembro às 18:59 · Curtir 

  

Larissa Mathias incrivelll, bruno como vc gosta dessa piadas, vc já viu 
sua cor??? 

02 de Novembro às 22:40 · Curtir · 1 

  

Giovanni Marcel cor? agora ser humano tem cor? não seria etnia? ó a 
racista sendo vc ai... 

03 de Novembro às 20:22 · Curtir · 1 

  

Aryane Souza kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk gente pra que apelar 
desse tanto... tem piada de gordo, de loira, de careca, de baixnho.... vcs 
estao apelando mto com o que eh um besteira 

05 de Novembro às 21:06 · Curtir 

  

Myrla Freire nossa super normal..as piadas....comparações com 
MERDA, BANDIDOS...PRESIDIÁRIOS,PRETO NAO ESTUDA.... 
FAZ ME RI DE TUDO ISSO....LOGO NO BRASIL .... É UMA 
MISTURA DO KARALHO...KKKKKKKKK # MORRI DE RI COM 
ESSA PÁGINA# 

06 de Novembro às 00:58 · Curtir 



  

Isac Gil vai se fude 

07 de Novembro às 19:26 · Curtir 

  

Stephanie Bretanha TOMA VERGONHA NA CARA ARUMA 
ALGUMA COISA PRA FAZE 

sábado às 00:14 · Curtir 

  

Jossan Coelho so piadas de muito mal gosto, affffs. 

domingo às 02:07 · Curtir 

  

Thauane Cristina AFF! 

domingo às 18:05 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:32 · Curtir · 2 

  



Chico Trompa essa além de sem graça é burra ...se os dois pularam , 
como um ficou pra roubar os apartamentos ??? tóing , tóing, 
tóing...rsrsrsrs... 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: Um preto e um branco pularam de um prédio, 
quem chegou primeiro ao chão? R: O branco, o preto foi roubar os 
apartamentos, a mando do bandido branco. 

há 22 horas · Curtir · 5 

  

Andre Pessoa I M B E C I L I D A D E ! ! ! 

há 12 horas · Curtir · 1 

  

Fatima Rocha quanto racismo,que absurdo vamos respeitar as pessoas 
porque independetemente somos seres humanos e irmaos. 

há 10 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 32 minutos · Curtir 



  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 8 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Um preto e um branco pularam de um prédio, quem chegou primeiro ao 
chão? R: O branco, o preto foi roubar os apartamentos. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 23 de Maio às 16:26 via Piadas de Preto 

o  
o 3 pessoas curtiram isto. 

o  

  



Giovani Garcia preconceito do caramba em seu otário 
preconceituoso!!!!!! 

01 de Novembro às 23:03 · Curtir 

  

Clotilde Ribeiro  André Leon kkkkkk 

06 de Novembro às 20:08 · Curtir 

  

André Leon E era corinthiano aindaaa Clotilde Ribeiro 

06 de Novembro às 20:09 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:32 · Curtir · 1 

  

Nádia Maria Nogueira P: Um preto e um branco pularam de um prédio, 
quem chegou primeiro ao chão? R: O branco, o preto foi roubar os 
apartamentos, a mando do bandido branco. 

há 19 horas · Curtir · 1 

  

Ana Karine Lopes Freire Cor da pele, não diz naada! todos nós somos 
mestiços... temos tanto sangue branco quanto negro nas veeias! 



há 14 horas · Curtir · 1 

  

Luiz Fernando Al-hassary A POLICIA FEDERAL JA ESTA CIENTE 
DESSE APLICATIVO PESSOAL., EM BREVE LOCALIZAREMOS 
O IP DESSA PESSOA, E ELA SERÁ RESPONSABILIZADA DOS 
SEUS ATOS PERANTE A LEI VEGENTE. 

há 13 horas · Curtir · 8 

  

Luana Luna Fernandes ridiculoo issoo 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 32 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 



há 8 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que acontece se um preto cair num monte de bosta? R: Aumenta o monte. 

... 

 

Curtir · · Procurar mais aplicativos · 16 de Maio às 23:39 via Piadas de Preto 

o  
o 5 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Clotilde Ribeiro  André Leon 

06 de Novembro às 20:08 · Curtir 

  

André Leon Vamos ser processados por estes comentarios! 
kkkkkkkkkkkkkkkk 

06 de Novembro às 20:09 · Curtir 



  

Clotilde Ribeiro kkkkkkkkkkkkkkkkk eu to rindo de choraaaaaaa 

06 de Novembro às 20:11 · Curtir 

  

André Leon kkkkkkk ... quem nun riii 

06 de Novembro às 20:13 · Curtir 

  

Esthefanie Alvarez suasahuhuashusahu 

07 de Novembro às 17:00 · Curtir 

  

Lua Ribeiro putas e viadooooooo 

07 de Novembro às 22:42 · Curtir · 4 

  

Wellington Da Paz França vao rir quando tiverem na situação 
constragedora,ai tiram o cuzinho de fininho com medo,quero ver se vcs 
vao até o fim com o racismo de vcs,uma loura burra e um gordo 
idiota!quando aparecer piada de gordo e de loura acham ruim né?vao 
tomar no cú 

domingo às 22:13 · Curtir · 2 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 



Expandir visualização 

Ontem às 02:33 · Curtir · 1 

  

Chico Trompa essa é idiotamente idiota !!! deletei da memória ...ufa !!! 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: O que acontece se um preto cair num monte 
de bosta? R: Aumenta o monte, que o branco usa como lama medicinal. 

há 22 horas · Curtir · 1 

  

Henrique Menezes acho que vale a pena ampliar a denúncia aos três 
patetas ai de cima. 

há 22 horas · Curtir · 1 

  

Debora Cohab DESGRAÇADOS, ISSO NAO TEM GRAÇA 
NENHUMA! MERECE É CADEIA RACISTAS F.D.P!! 

há 19 horas · Curtir · 1 

  

Ana Paula Rocha Que absurdo!!! Pessoas sem noção!!! 

há 17 horas · Curtir 

  

Jessica Medeiros concordo vou denunciar na PF e incluir André Leon e 
Clotilde Ribeiro nas denuncias 2 pessoas ridiculas , ignorantes 



há 16 horas · Curtir · 2 

  

Joao Paulo Borges denunciem, é uma reação da classe média brasileira 
ao crescimento dos negros...ou é só um pobre coitado mesmo, 
desiludido com sua própria vida, que resolve atacar uma minoria (que 
na verdade, não é minoria em nosso país...)...me melhor amigo é negro 
e doutor em economia, o cara mais inteligente que conheci, eu como 
branco não cheguei nem perto dele... 

há 14 horas · Curtir · 2 

  

Vitor Gurgel Favor guardar histórico da página principalmente dos 
comentários e encaminhar a delegacia de crimes cibernéticos da PF 

há 14 horas · Curtir · 1 

  

Rodrigo Novaes TOMARA Q VC VA PRESO E TODOS NA 
CADEIA NEGROS BRANCOS MULATOS ORIENTAIS GALEGOS 
ETC COMAM ESSE SEU CU ARROMBADO SEU RACISTA 
CORNO FILHO DE UMA VADIA BOQUETEIRA VAI TOMAR NO 
CÚ VC É A FILHA DA PUTA DA SUA MÃE!!!!!! 

há 10 horas · Curtir · 1 

  

Livrai-me Do Mal Amém Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

há 2 horas · Curtir 

  



Jefferson Barcellos é uma silada bino! 

há ± 1 hora · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 32 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 8 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 



Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Qual a diferença entre um preto e uma lata de merda? R: A lata. 

... 

 

Curtir · · Pede uma Piada · 08 de Maio às 18:43 via Piadas de Preto 

o  
o Magno Marques curtiu isto. 

o  

  

Daniel Borges Zika vai toma no cu não tem porra nenhuma para 
conpartilha 

sábado às 02:56 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:33 · Curtir · 3 

  

Nádia Maria Nogueira P: Qual a diferença entre um preto e uma lata de 
merda? R: O branco que pagou pela merda enlatada. 

há 23 horas · Curtir 

  



Chico Trompa boa nádia !!!rsrsrs... 

há 22 horas · Curtir 

  

Fabio Gonçalves discordo... nao se combate racismo com mais 
racismo... 

há 16 horas · Curtir · 2 

  

Jacque Oliveer mas com certeza quem criou essa e porque e doido a 
com um pinto de negro 

há 13 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 32 minutos · Curtir · 1 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 



 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P:O QUE E QUE E UM PRETA COM UMA CEREJA NO CU? R:UM 
MONCHERI 

... 

 

Curtir · · Procurar mais aplicativos · 23 de Abril às 20:05 via Piadas de Preto 

o  
o  
  

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P:Por que volante de preto é pequeno? R: Para ele poder dirigir algemado. 

... 

 



Curtir · · Vote uma Piadas de Preto · 13 de Abril às 18:00 via Piadas de Preto 

o  
o  

  

Deus É Maior Maior NOSSA MEW NADA Vê 

06 de Outubro às 15:52 · Curtir 

  

Matheus Nascimento So q o dele e o msm qvc dirigi animal 

11 de Outubro às 02:31 · Curtir 

  

Giovani Garcia seu burro otário!!!! 

01 de Novembro às 23:06 · Curtir 

  

Marcus Vinicius seu FDP! 

02 de Novembro às 23:08 · Curtir 

  

Amanda Sutta ué eu n sabia qe tinha volante especificamente para 
preto, RIDÍCULO VC 

03 de Novembro às 07:06 · Curtir 

  

Amanda Sutta Queria qe todo mundo fosse branco ? Não teria graça 

03 de Novembro às 07:07 · Curtir · 1 



  

Bernardo Alves Eu queria. seria feliz e viveria em paz ! 

11 de Novembro às 02:59 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:33 · Curtir · 2 

  

Dyemison Almeida caracas em pleno sévulo 21! 

Ontem às 03:35 · Curtir 

  

Chico Trompa pelé algemado ??? só se for com algema de diamante 
seu mané !!! rsrsrsrs... 

há 22 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 



a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 31 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 8 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Vai um preto e um cigano num carro, quem vai a dirigir? R: A polícia. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 02 de Abril às 19:29 via Piadas de Preto 

o  
o 2 pessoas curtiram isto. 



o  

  

Andreia Barreto QUEM TA PRECISANDO SER PRESO É TU 
RASISTA!!! tu é bem um preto revoltado... 

28 de Outubro às 18:25 · Curtir · 2 

  

Victor Bruno C. Almeida negro amigo 

06 de Novembro às 01:03 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:34 · Curtir · 3 

  

Chico Trompa pessoas finas merecem uma escolta de primeira...este 
idiota nao entendeu o recado ...a polícia estava escoltando o negro e o 
cigano seu otário !!! rsrsrsrs... 

há 22 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 



Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 31 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 7 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

Um preto tava andando na rua e caiu num monte de merda, veio um garotinho 
correndo e disse "Tio, tá derretendo!". 

... 

 



Curtir · · Pede uma Piada · 26 de Março às 17:30 via Piadas de Preto 

o  
o 3 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Deus É Maior Maior SE SEU PAI FOSSE preto..vc falaria isso na cara 
dele? 

06 de Outubro às 15:55 · Curtir 

  

Matheus Nascimento Q nem sua bunda ne quando um negao enfiou o 
penis la dentro 

11 de Outubro às 02:32 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:34 · Curtir · 2 

  

Felipe Alencar de Carvalho Por favor. 

há 14 horas · Curtir 

  

Felipe Alencar de Carvalho Sigam os passos apresentados pelo Thiago. 
Valeu Thiago LOpes 



há 14 horas · Curtir 

  

Adriana Santana Obrigada Thiago! Está feito! 

há 13 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 31 minutos · Curtir 

  

Tomás Amaral P: O que é um indíviduo que não mostra a cara e faz 
piadas étnicas de péssima qualidade? R: Um branquelo racalcado, 
invejoso, que não come ninguém, tem o pau pequeno, não daria conta 
de segurar uma pretona na cama, de sair na mão com um negão, não é 
respeitado nas ruas e está condenado a viver no Brasil enquanto 
gostaria de estar dando o rabo para loiros na Suécia. 

há 7 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 



 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Quais sao as unicas 5 partes brancas de um negro? R: A palma da mao, a sola 
do pe, o branco dos olhos, os dentes e...o dono! 

... 

 

Curtir · · Procurar mais aplicativos · 18 de Março às 19:41 via Piadas de Preto 

o  
o 2 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Deus É Maior Maior MEU DEUS DO CÉU!!!! To perdendo meu 
tempo lendo isso....FUUUUIIII 

06 de Outubro às 15:55 · Curtir · 5 

  

Wellington Da Paz França é velho,tú não sabe a merda que tá 
fazendo,já já tá na tv pra gente se deliciar vendo vc com as algemas que 
vc diz que é nossa,vou rir a vontade de vc e se posivel ainda ajudo com 
acusação tambêm 

domingo às 22:22 · Curtir · 1 

  

Thiago Dos Santos Molina Bora Wellington bota esse racista safado na 
cadeia. Lá eu quero ver ele fazer piada de preto pros nossos irmãos que 
tá lá tirando o tempo deles... 



Ontem às 02:18 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:34 · Curtir 

  

Tays Bergamasco Geente eu to chocadaaa 

Ontem às 03:41 · Curtir 

  

Celeste Brito um verdadeiro imbecil! 

Ontem às 11:54 · Curtir 

  

Chico Trompa só dando muita porrada num calhorda como esse , nao 
??? 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: Quais sao as unicas 5 partes brancas de um 
negro? R: A palma da mao, a sola do pe, o branco dos olhos, os dentes 
e...o dono! E todas, sem exceção, e inclusive o dono, originadas da 
sabedoria africana. 

há 22 horas · Curtir 



  

Roberta Valente Nádia é por isso que seus dentes são desse tamanho, 
vc é patética! 

há 15 horas · Curtir 

  

Ana Karine Lopes Freire  3 minutos perdidos leendo esse post! 

há 14 horas · Curtir 

  

Adrian Milks AI NADIA HAVER TÚ CHAPADA DE CRACK 
PORRA?EM VEZ DE VC AJUDAR CONTRA O RACISMO VC 
ESTÁ INDO A FAVOR? 

há 14 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira Chapada de crack não, mas de água sim. E 
usando um pouco de História e trazer a tona um pouco das nossas 
origens africanas: o pensamento e a cultura. 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Las Efigenias pode crer. Adrian, só pode ser crack... 

há 5 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 



endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 31 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Quando preto anda de carro? R: Quando ele vai preso. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 14 de Março às 16:47 via Piadas de Preto 

o  
o 3 pessoas curtiram isto. 

o  

  

Clotilde Ribeiro to passando mal de rir.... 

06 de Novembro às 20:09 · Curtir 



  

Maryelle Cristina OUtra Branca RAcista odeio Branco que odeio 
Negro eu Namoro BRanc Mas Não Vejo Problema Nenhum........... 
Bando DE RACISTA MISERAVÈL 

07 de Novembro às 17:49 · Curtir 

  

Stephanie Bretanha E MESMO SABIA QUE NO BRASIL TEM 
VARIOS NEGROS POLICIAS E QUEM VAI ANDA NO CARRO 
DA POLICIA E VC PRA DA UMA VOLTINHA NA CADEIA 

sábado às 00:19 · Curtir 

  

Wellington Da Paz França dona clotilde do 71,vc já parou pra pensar 
que vive em um país multiracial?alguem pode esta vendo teu coments e 
esta perto de vc,amigos que discordam dessa sua atitude infantil de 
menina mimada?abre o olho!!! 

domingo às 22:26 · Curtir 

  

Fatima Casagrande tomara que BLOQUEEM ESSE PIADA ,VCS 
ESTAO BRINCANDO HEIM ..A VA SO 

Ontem às 01:37 · Curtir 

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 



Ontem às 02:34 · Curtir 

  

Chico Trompa a falta de criatividade é uma coisa impressionante !!! 

há 22 horas · Curtir 

  

Andréa Lira Denunciado!!!!! 

há 18 horas · Curtir 

  

Ana Karine Lopes Freire ée então vc não deve saber que: o rei do 
futebol é negro, a miss brasil é negra... reaalmente vc naum tem 
conhecimento nenhum' 

há 14 horas · Curtir 

  

Joao DE Deus Clotilde, eu entendo, todo ignorante vai rir dessa piada. 
Vc é uma ignorante assumida, parabens por essa felicidade barata! Fala 
aí, qual foi o último livro que vc leu? 

há 13 horas · Curtir · 1 

  

Nádia Maria Nogueira P: Quando preto anda de carro? R: Quando ele 
vai preso. Só se for no pensamento do branco burro. Preto anda à pé e 
viaja no carro. 

há 13 horas · Curtir 

  

Las Efigenias Nadia, chega. é sério. 



há 5 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 30 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que são 100000000 de pretos na lua? R: Um eclipse total! 

... 

 

Curtir · · Procurar mais aplicativos · 10 de Março às 06:17 via Piadas de Preto 



o  
o Clotilde Ribeiro curtiu isto. 

o  

  

Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:34 · Curtir · 1 

  

Chico Trompa sem comentário !!! 

há 20 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Vai um preto e um cigano num carro, quem vai a dirigir? R: A polícia. 

... 

 



Curtir · · Dar uma Piadas de Preto · 23 de Fevereiro às 17:56 via Piadas de Preto 

o  
o  

  

Ana Karine Lopes Freire ouu um branco idiota como vc! 

há 12 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Por que cigana não lê mão depreto? R: porque preto não tem futuro. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 12 de Fevereiro às 02:31 via Piadas de Preto 

o  
o André Souza curtiu isto. 

o  

  

Caio Ytf ah cara vai toma no cu! fala isso na frente da policia fdp 

09 de Outubro às 21:29 · Curtir 



  

Ewerton Laurentino 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, ri horrores ... 

28 de Outubro às 20:00 · Curtir 

  

Giovani Garcia vai toma no cú seu preconceituoso otário!!! 

01 de Novembro às 23:05 · Curtir 

  

Neyviane Silva vai se fude otario 

02 de Novembro às 02:22 · Curtir · 1 

  

Kazumii Yoshi kkkkkkkkkkkkkkkk boa kkkkkkkkkkkkkk 

02 de Novembro às 15:43 · Curtir 

  

Vinicius Rodrigues Booa asuhhusahuuhsa 

05 de Novembro às 15:35 · Curtir 

  

Luiza Costa Vinicius vc deve ser novinho ainda e nao tem consciencia 
da sua risada... 

Ontem às 02:11 · Curtir 

  



Thiago Dos Santos Molina Denunciei na PF 
<http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido e fácil, basta colar o link para a 
página, ou seja, copie (ctrl+C) o endereço eletrônico desse aplicativo 
racista e cole-o (ctrl+V) na página de denúncia no formulário 
específico. Demora nem um minuto! 

Expandir visualização 

Ontem às 02:34 · Curtir 

  

Chico Trompa inacreditável !!! recuso-me a acreditar que alguem riu 
dessa ''piada''...nao,,,nao pode ser ...nao creio !!! 

há 22 horas · Curtir 

  

Nádia Maria Nogueira P: Por que cigana não lê mão depreto? R: 
porque preto não tem futuro. Porque os brancos roubaram o passado 
dos pretos. 

há 19 horas · Curtir 

  

Roberto Santos Essas pessoas que curtiram assim como esse André 
Souza,entre no perfil deles, o citado esta com uma garrafa de "uisque" 
com certeza falsificado, então todos que curtem isso não se olham no 
espelho, tem horror do que podem ver. 

há 15 horas · Curtir 

  

Ana Karine Lopes Freire  ...quem nao tem futuro é vc .. com essas 
piadas preconceituosas, inuteis e mt sem graça! 

há 14 horas · Curtir 

  



Luana Luna Fernandes ridiculoo issoooo 

há 13 horas · Curtir 

  

Luana Luna Fernandes andré ainda curti e um indiotaaaa 

há 13 horas · Curtir 

  

Gabriela Santana DENUNCIE NA POLÍCIA FEDERAL: 
https://www.facebook.com/apps/application.php?id=115273198510690
# 
Rápido e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! 
Polícia Federal 
<http://denuncia.pf.gov.br/> 
O preenchimento do formulário acima é o meio mais rápido para fazer 
a sua denúncia. Se o crime que você tem conhecimento não foi 
cometido por uma página da internet, utilize o serviço Disque 100 ou 
mande um email para denuncia.ddh@dpf.gov.br, e procure a Delegacia 
mais próxima. 

há 30 minutos · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 



... 

P: Por que preto só com chocolate branco no cinema? R: Pra ele não morder o 
dedo. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 06 de Fevereiro às 16:17 via Piadas de Preto 

o  
o  
  

  

Ana Karine Lopes Freire como comeediante, vc daria um otimo 
padeiro' 

há 12 horas · Curtir 

  

Andrea Walasko ALÉM D SER UM PÉSSIMO COMEDIANTE EH 
ANALFABETO!!!!!! 

há 11 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 



... 

P: Por que preto só com chocolate branco no cinema? R: Pra ele não morder o 
dedo. 

... 

 

Curtir · · Dar uma Piadas de Preto · 31 de Janeiro às 17:01 via Piadas de Preto 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Quando preto vai à escola? R: Quando ela tá em construção. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 25 de Janeiro às 00:19 via Piadas de Preto 

o  
o  

  

Chico Trompa o preto é o arquiteto !!! tóing, tóing, tóing...rsrsrsrs... 

há 20 horas · Curtir 

o 

Escreva um comentário...

 



  

Piadas de Preto 

Pensamento do dia 

 

Pensamento do dia http://itunes.apple.com/us/app/pensamento-do-
dia/id407524409?mt=8  

Con cientos de frases en español acompañadas de hermosas fotos Frases de Amistad te 
invita a reflexionar sobre los varios aspects de la amistad. Ármate el sano hábito de 
tomarte una breve pausa y dejar que tu mente corra en libertad. 

 

Curtir · · ITunes · 14 de Janeiro às 16:11 via Piadas de Preto 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: O que são 10 pretos na lua? R: São dez pretos a menos na terra. 

... 

 

Curtir · · Vote uma Piadas de Preto · 09 de Janeiro às 19:20 via Piadas de Preto 

o  
o 2 pessoas curtiram isto. 



o  

  

Andreia Barreto vc, é um indiota completo... 

28 de Outubro às 18:27 · Curtir · 1 

o 

Escreva um comentário...

 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Vai um preto e um cigano num carro, quem vai a dirigir? R: A polícia. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 29 de Dezembro de 2010 às 21:15 via Piadas de Preto 

  

Piadas de Preto 

http://itunes.apple.com/hk/app/pensamento-do-dia/id407524409?mt=8 

 



Com centos de frases, todas elas em português, e fotos de belas paisagens, 
Pensa...Ver mais 

http://itunes.apple.com/hk/app/pensamento-do-dia/id407524409?mt=8 

 

Curtir · · ITunes · 29 de Dezembro de 2010 às 00:11 via Piadas de Preto 

  

Piadas de Preto 

 

Piadas de Preto  

Piadas de Preto pediu uma Piada ao Preto 

... 

P: Quando preto vai à escola? R: Quando ela tá em construção. 

... 

 

Curtir · · Faça o seu aplicativo · 23 de Dezembro de 2010 às 16:09 via Piadas de Preto 

o  
o Sara Cristina Brandão curtiu isto. 

o  

  

Andre Nascimento quem curtiu é preconceituoso veia do cacete 

sábado às 22:44 · Curtir · 1 

  

Maria Nazare Miranda Não curti essa merda!! 



há 23 horas · Curtir 

  

Chico Trompa o preto é o engenheiro !!! rsrsrsrs...babacao ... 

há 22 horas · Curtir 

  

Eunice Souza Temos que denunciar isso. 

há 17 horas · Curtir · 2 

  

Joao Paulo Borges esse tipo de pessoa que atrasa o Brasil... 

há 14 horas · Curtir 

  

Neves Martins Martins não gostei nadinha , são chatas ,não gostei, 
samos todos filhos de Deus e todos irmãos. Racismo doiiiiii! 

há 13 horas · Curtir 

  

Edinaldo Gomes vc é um imbecil, mal amado 

há 8 horas · Curtir 

  

Alessandra Oliveira Reichl Nussa!!! Quanta coisa sem graca! Que 
derrota! 

há 7 horas · Curtir 



  

Cida Oliver Da ultima vez q vi falar da tua mãe, foi no exame de DNA, 
tinha uma fila de negros para fazer os exame, filho de uma vadia, vai 
estudar e ser algo na vida, vc é um fustrado, perdeu a vaga para um 
negro foi ?? rsrsrs 

há 3 horas · Curtir 

  

Ijassessoria Antonio Borges Com toda certeza você possui distúrbios 
gravíssimos. Ninguem em estado normal , consegue ser tão repugnante. 

há 3 horas · Curtir 

  

Heliel Barcellos Denunciei na PF <http://denuncia.pf.gov.br/>. Rápido 
e fácil, basta colar o link para a página, ou seja, copie (ctrl+C) o 
endereço eletrônico desse aplicativo racista e cole-o (ctrl+V) na página 
de denúncia no formulário específico. Demora nem um minuto! vamos 
lá acabar com essa palhaçada. 

há 2 horas · Curtir · 1 

o 

Escreva um comentário...

 

 


