Anexo F- Tweets analisados do perfil @MussumAlive
Tweets

data

Horári RT
o

@jaquebena
tti
OLOKOOO
OOO

01.10

00:03

Copo News
- As notícias
da semana
comentadas
no buteco
http://bit.ly/
147tIZ3
Cara,
acabou
breaking
bad :(

01.10

00:56

0

0

01.10

00:52

4

2

0

Fav
orit
os
0

Respostas

@jaquebenatti:
@MussumAlive Say my
name. =)
http://www.ligadoemserie.co
m.br/2013/09/lanchonetecria-o-heisenburger-emhomenagem-a-breaking-bad/
…
-

@FlaviaEloa
@MussumAlive sim =´((((
@jahminho @MussumAlive
Agora assiste Sons of
Anarchy. É muito boa a
série.
@MussumAlive
@jahminho do que se trata?
@jahminho @MussumAlive
Se trata de gangues de
motoqueiros, tráfico de
drogas e armas. Indústria de
filmes pornô e tal.
@jaquebenatti
@MussumAlive Breaking
Sad... ={
@MussumAlive
@jaquebenatti :((
@MussumAlive
@jahminho UIA, Já gostei
@MussumAlive

links

Link relacionado com a série
breaking bad
http://www.ligadoemserie.com.
br/2013/09/lanchonete-cria-oheisenburger-em-homenagema-breaking-bad/

Link relacionado a bebida.
http://bebidaliberada.com.br/co
po-news-as-noticias-dasemana-comentadas-no-buteco/

-

@FlaviaEloa :(
@FlaviaEloa
@MussumAlive cê viu já?

@jahminho
@MussumAlive A 6ª
temporada começou tem
algumas semanas.
@MussumAlive
@FlaviaEloa Acabei de ver
@FlaviaEloa
@MussumAlive chorei um
monte, assisti de madrugada,
só consegui dormir umas 7 e
pouco da manhã, tanto
choro. nem me reconheci.
@MussumAlive
@FlaviaEloa muito foda, to
aplaudindo mentalmente
aqui até agora
@FlaviaEloa
@MussumAlive eu tô me
sentindo órfã já.

Qdo assisti
Lost, eu
pensava q
nenhuma
série seria
tão foda até
o @Luide e
o
@Castrezan
a me
convencere
m a assistir
Breaking
Bad. Valeu
caras

01.10

01:58

1

1

@thalanzilotti
@MussumAlive é tão bom
assim ? Nunca assisti ...
@paul0hba
@MussumAlive lost e
prison break antigamente era
pica da galaxia.
@MussumAlive
@thalanzilotti Sim, véi, vale
a pena
@willcordeiro
@MussumAlive Caraca. A
série é tão foda assim? Lost
é minha favorita, mas vou
cair pra dentro dessa

-

Breaking Bad.
@MussumAlive
@willcordeiro vale a pena,
cara
@_atoananet
@luide @Castrezana To
adorando a série tb,agradeço
ao amigo @MussumAlive
#BreakingBad é foda.(Estou
na 3ª temporada ainda,sem
spoilers hein)
@MussumAlive
@_atoananet @luide
@Castrezana \o/
@thalanzilotti
@MussumAlive partiu
começar a assistir...

@mausalda
nha Não fiz
:(

01.10

02:16

0

0

@simiotes
@MussumAlive agora vc
me deixou pensando, tem
gente que adora e insiste
para eu ver e até agora não
vi...pensava o mesmo de
Lost.
Em resposta ao Mau
@mausaldanha
@MussumAlive diz que vc
fez um vídeo de mussum
para o doc veggie bacon
sobre o fim do seriado. diz,
diz...
@mausaldanha
@MussumAlive novidadis :/
@MussumAlive
@mausaldanha me diz qual
é a próxima série do
momento
@mausaldanha
@MussumAlive gleezis
@MussumAlive
@mausaldanha

-

HAUHAUAHAUAHUAHA
Mancadis
@patrickkalts
@MussumAlive
@mausaldanha Sons of
Anarchy q tá correndo por
fora faz muito tempo e é a
minha favorita, mesmo com
o sucesso de BrBad :)
@mausaldanha
@MussumAlive ah, dança
ae mussum. Dança com o
pessoal do William
McKinley High Schoolzis
@MussumAlive
@mausaldanha Quero
morrer pretis se um dia
dançar essas coisis!
@mausaldanha
@MussumAlive orange is
the new blackzis
@mausaldanha
@MussumAlive
hahahahhahaha,
preconceitisis não rolisis
@MussumAlive
@mausaldanha
hauhauahauauah mentira
tem umas que são boas
@mausaldanha
@patrickkalts
@mussumalive pois nunca
vi essa. falam mucho.
@mausaldanha
@MussumAlive via ver the
michael j foxisis showsis e
deixa eu dormisis
@MussumAlive
@mausaldanha ahuahuahauh
Vou me empirulitar
tambémzis!

@mausaldanha
@MussumAlive hahah cê é
engraçadiz
@patrickkalts
@mausaldanha
@MussumAlive porra, Mau!
te juro, eu acho tão fudida
qto BrBad...pode me cobrar
depois...mas claro, vai low
expectation! :)
@mausaldanha
@patrickkalts
@mussumalive opa! verei
então! valeu a dica patrick!

Too much
information
RT
@poxadudu
h: Galera,
gostaria de
dividir com
vocês que
to muito
fodido...

01.10

02:22

1

0

@michaelaragao
@MussumAlive
@poxaduduh qual foi?
@poxaduduh
@MussumAlive viado
hahahahaa
@MussumAlive
@poxaduduh
ahuahuahauhauhauah <3
@brupaese
@poxaduduh
@MussumAlive tá fodido tô
seguindo, a gente nunca sabe
quando vai ficar tb.

@Rene_Silv 01.10
a_RJ FALA
AE
QUINHETÃ
O!

02:26

0

0

Em resposta ao Rene Silva
Santos:
@Rene_Silva_RJ
cheio de palavrões esse
meninuh heinnnn
nussssssssss!

-

@Rene_Silva_RJ
@MussumAlive
kkkkkkkkkkk novela acabou
mano
LOLIPOP

01.10

02:29

1

1

-

-

MYSELF
Quem
Nunca?
http://bit.ly/
15NxFxj
Cerveja que
hidrata
ajuda a
diminuir os
efeitos da
ressaca
http://bit.ly/
1fiEgEd
Alcool é
inflamável
http://bit.ly/
12Axvv2
Keep Calm
and
BUTEQUIS
NEGADS!
http://bit.ly/
17Oouyr
AllCool #25
- Como
fazer Piña
Colada
bit.ly/11V4I
3Q

BOM DIA
CIRILOS

01.10

02:56

0

0

01.10

04:56

1

2

@ericrafael
“@M
A v :C v j
que hidrata ajuda a diminuir
os efeitos da ressaca
h ://b . y/1f EgEd ”
Acabaram-se os problemas?!

Link relacionado a uma bebida
que hidrata e ajuda a diminuir a
ressaca.
http://bebidaliberada.com.br/ce
rveja-que-hidrata-ajuda-adiminuir-os-efeitos-da-ressaca/

01.10

06:56

0

0

-

Link que leva a um vídeo no
site bebida liberada
bit.ly/12Axvv2

01.10

08:56

0

0

-

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/17Oouyr

@weullers
@MussumAlive
1 - Compre um Tang
(Abacaxi e Coco) e prepare
2 - Adicione vodka e gelo
3 - Avise um parente

A receita do drink com vídeo.
bit.ly/11V4I3Q

01.10

11:14

6

0

Link relacionado a bebida.
http://bit.ly/15NxFxj

@MussumAlive
@weullers
huahauhauhauhahauhauha
@Tequilas_Man
@MussumAlive Bom Diazis
nescau ballzis o/
(RETUITADO POR
MUSSUM)
@klayton_n
@MussumAlive bom dia
pequeno Michael Jackson.
@callmeowl_
@MussumAlive Bom dia,
marrom bom bom.
(RETUITADO POR
MUSSUM)

@sirpeppersea
@MussumAlive BOM DIA
SIR MIX-A-LOT
(RETUITADO POR
MUSSUM)
@felixbava3
@MussumAlive dando bom
dia a essa hora. Só pode ser
vagabundo!
(RETUITADO POR
MUSSUM)
@victormatrinxa
@MussumAlive Bom dia
Maria Joaquina bronzeada!
@tuiuia
@MussumAlive bom dia
professora Elena
@wanderson_90
@MussumAlive Bom dia
Pré-Salzis
@MussumAlive
@callmeowl_ :3
@_feiralivre
@MussumAlive BUENOS
DIAS, PROFESSORA
HELENA!
@LilizinhaNani
@MussumAlive bom dia !!!
@GalhardoGu
@MussumAlive bom dia
chocolate meio a meio sem a
parte branca!
@_WeeV
@MussumAlive Bom dia
Múmia de fita isolante
@RedCherry__
@MussumAlive Bom dia
Pepe e Nenenzis

@callmeowl_
@MussumAlive Coisinha
fofa. HUAHAUHAU *-*
@MussumAlive
@LilizinhaNani bom diazis!
@veronicaestrela
@MussumAlive Bom dia,
suco de açaí!

Se liga no
app para
Chrome
https://chro
me.google.c
om/webstore
/detail/bebid
aliberada/nec
aabnjoecmp
eebkegmmd
nfbmgofggl/
related?hl=p
t- R …
Da série:
coisas que
não preciso,
mas quero!
http://bit.ly/
17kf2Vo
Jaguar vs
Crocodilo –
Quem
vence?: A
National
Geographic
registrou
essas
imagens em
solo
brasileiro,
onde um J...
http://bit.ly/
17ozGE7
Animação

01.10

12:19

1

0

@porragoncalves
@MussumAlive Bom dia
ultima faixa do jiu jitsu
Link do aplicativo do chrome
relacionado com bebida
alcoólica
https://chrome.google.com/web
store/detail/bebidaliberada/necaabnjoecmpeebkeg
mmdnfbmgofggl/related?hl=ptR…

01.10

12:57

1

1

-

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/17kf2Vo

01.10

14:23

3

1

@halyssonrosa
@MussumAlive eu acho que Link do site You Toba
é uma onça-pintada e um
http://bit.ly/17ozGE7
jacaré mas tudo bem.

01.10

14:57

2

0

-

ensina como
fazer cerveja
http://bit.ly/
14fOjIs
SAY MY
01.10
NAME
#allcool
http://instagr
am.com/p/e
75oLvD5vt/
Testando a
01.10
Velocidade
de toda a
geração
iPhone: Um
vídeo
chamou a
atenção dos
usuários
essa semana.
Nele, são ...
http://bit.ly/
18Lx5o8
01.10
@purosso
Boca suja,
EU????
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
hwcU314W
Q…
cara, pau no
seu cu, nada
vê, dá RT aí
Um
aplicativo
para você
pedir
cerveja em
59 idiomas
http://bit.ly/
13RKzd1
Errou a
barra de
busca do
xvideos -->
RT
@Vinheteir

01.10

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/14fOjIs

16:07

0

0

@tacilar
@MussumAlive Água com
gelo!!! rsrsrs... #sqn

Link para o perfil do Mussum
no Instagram – foto: bebida!
http://instagram.com/p/e75oLv
D5vt/

16:50

1

0

Link do site You Toba
http://bit.ly/18Lx5o8

16:55

16:57

6

4

0

1

@purosso
@MussumAlive ah cara,
valeu ;) hehe

Vídeo do canal Tattoodo
Errado pedindo divulgação

@MussumAlive
@purosso :)

http://www.youtube.com/watch
?v=hwcU314WBuQ

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/13RKzd1

01.10

17:03

2

1

@RicardoVaIenca
Hahahaha!!
"@MussumAlive: Errou a
barra de busca do xvideos -> RT @Vinheteiro:
She
”

-

o: Shemale
@nihkmiec
:)))))))))

01.10

Aniversário 01.10
À Toa na
Net 3 anos +
Promoção À toa na Net
- Agregador
de
Conteúdo!
http://www.
atoananet.co
m.br/post/4/
aniversarioa-toa-na-net3-anospromocao.ht
…
O Drink
01.10
Minion!
http://bit.ly/
15xzPRn

17:20

18:45

0

0

0

Resposta ao tweet da Kmi:

0

@nihkmiec
Saudade do preto:
@MussumAlive
-

-

“d v g çã d
d
A

çã
”.

http://www.atoananet.com.br/p
ost/4/aniversario-a-toa-na-net3-anosc .h …

18:57

1

0

@LilizinhaNani
@MussumAlive não
consegui ver :(

Link do site bebida liberada
Que faz referencia a um drink
inspirado em um filme

@MussumAlive
@LilizinhaNani
http://bit.ly/15xzPRn
http://bebidaliberada.com.br/
wpcontent/uploads/2013/09/123
7346_640431105975056_10
71865723_ .j g …

Gostei de
um vídeo
@YouTube
de
@tensoblog
http://youtu.
be/JrmJua1
VKLo?a
GTA V DEUSOLIV
RE
Quem aí já
deu pro
Naldo?

01.10

18:59

1

0

@LilizinhaNani
@MussumAlive que fofo
Link relacionado com um
programa exibido no Youtube
que faz referencia ao jogo GTA
V
http://youtu.be/JrmJua1VKLo?
a GTA V - DEUSOLIVRE

01.10

20:18

2

1

@nandayork
@MussumAlive vc rs

-

@felipebianco
@MussumAlive quem não
deu ?
@Castrezana
@MussumAlive Você não
sabe quem já comeu?
@Paradoxo_25mg
Alá o negao com ciúmes!!
R “@M
A v :Q
í já d
N d ?”
(RETUITADO POR
MUSSUM)

@TioMateu
s@Guelierm
e Esse é o
futuro do
nosso país.
deixa de
prestar
atenção na
aula para
ficar no
Twitter

5 dicas para
melhorar a
sua festa
http://bit.ly/
1f6TnmX

Troll na
corrida

01.10

20:30

0

0

@MussumAlive
@Castrezana
AUAHAUHAUAHUAA
VSF CASTREZ
Tweet em resposta ao:
@TioMateus
OLOCO RT @Guelierme
AINDA não rs RT
@MussumAlive Quem aí já
deu pro Naldo?
@Guelierme
@TioMateus
@MussumAlive bicho
sinceramente eu to na
faculdade, paro pra ler essas
barbaridades você é
brincadero

01.10

01.10

20:57

22:57

0

0

0

0

@TioMateus
@Guelierme
@MussumAlive DEVERIA
TÁ PRESTANDO
ATENÇÃO NA AULA
@PensadorDeBar
@MussumAlive 1 dica para
melhorar sua festa: tenha
mulheres.
@MussumAlive
@PensadorDeBar FATO
@jennaydsilva
@MussumAlive água que

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/1f6TnmX

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/17nBxIP

http://bit.ly/
17nBxIP
@Planetasel
f
@MussumA
live que tal?
?? ")
pic.twitter.c
om/1fUM8i
xQ3F
(RETUITA
DO POR
MUSSUM)
@TATI
QUEBRA
BARRACO
@quebratati
seja piranha
na cama ,
em redes
sociais fica
feiao
RETUITAD
O POR
MUSSUM)
Tati Quebra
Barraco
mitando

passarinho não bebe, que
tubarão não nada ♪
02.10

00:13

0

0

@MussumAlive
@Planetaself Dignis!

-

@Planetaself
@MussumAlive ")

02.10

00:14

0

0

-

-

02.10

00:20

1

0

@gizelamocelin
@MussumAlive Tati Quebra
Barraco jogando verdades na
TL.
@MussumAlive
@gizelamocelin verdade nua
e crua
@gizelamocelin
@MussumAlive Tati
ÍDOLA hahahahahahahahah

As mais
belas
garrafas de
Vodca
http://bit.ly/
1e9bmve
Como eu
durmo
http://bit.ly/
14SLGwj
Abrindo

02.10

00:57

2

0

02.10

02:57

0

0

02:10

04:57

0

1

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/1e9bmve

@LilizinhaNani
@MussumAlive
hahahhahahahahaahhahahah
a
@violantemari 15h

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/14SLGwj

Link do site bebida liberada

uma garrafa
de cerveja
com os seios
http://bit.ly/
17GQbHZ
AllCool #26 02.10
- Como
fazer
Lactobacilos
Loucos,
Safados e
Kamikazes
http://bit.ly/
1cpmlQf
Carai mano,
só a Cultura
passa
desenho
animado de
manhã :(

01.10

06:57

08:53

0

2

1

1

R “@M
A v :
Abrindo uma garrafa de
cerveja com os seios
h ://b . y/17GQbHZ ”

http://bit.ly/17GQbHZ

@MAKTUBDOURADO
@MussumAlive
BREAKFAST DOS
CAMPEÕES :) HAHAHA

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/1cpmlQf

@MussumAlive
@MAKTUBDOURADO
tomando um desse vc já
acorda turbinado!
Huahuahua
@elmeerr
@MussumAlive cartoon
network, boomerang, disney
ch
,d
y XD…
@j_sampaio
@MussumAlive Sdds
Cavalo de Fogo e Caverna
do Dragão
@cleber37
@MussumAlive Cacildis!!
@MussumAlive
@elmeerr esqueci de colocar
tv aberta no tweet hyahua
@Tyygo
@MussumAlive saudades da
epoca da Vovo Mafaldis?
Kk
@elmeerr
@MussumAlive
uhaehauehauhaueuhaue ai
complica
@justjll
@MussumAlive o SBT
também não passa mais
desenho de manhã?
@Tyygo
@j_sampaio
@MussumAlive Cavalo de

fogo nao teve nem 40
episodios e parecia nao ter
fim..
@LucasMarquezini
@MussumAlive SBT depois
da 9h, não mais?
@j_sampaio
@Tyygo @MussumAlive
Pior foi Caverna do Dragão
que até hoje ninguém sabe o
fim
@Brisinha83
@MussumAlive
Sensacionalismo barato da
mais audiência...

Apenas uma 02.10
festinha
comum na
Rússia
http://bit.ly/
1aQZIAq
Peixonauta é 02.10
daora

08:58

08:59

0

4

3

0

@the_edu
Russos fazendo russices RT
@MussumAlive Apenas
uma festinha comum na
Rússia http://bit.ly/1aQZIAq

Link do site bebida liberada

@joares
@MussumAlive e é
brasileiro.

-

http://bit.ly/1aQZIAq

@fb_dalton
@joares @MussumAlive E
bate palma. E também bate o
pé. Apesar de só ter
nadadeiras...
@MussumAlive
@joares foda véi

Começou
agora RT
@LucasMar
quezini:

02.10

09:01

0

0

@joares
@MussumAlive acho muito
b c
h …
v
demais pra mulecada. O
@pulynho sempre "ajuda" a
b
b
ág c …
acabo indo junto
-

-

@MussumA
live SBT
depois da
9h, não
mais?
Vish tem
02.10
uma menina
e um
garotinho
que com
certeza sofre
muito
bullying na
escola
apresentand
o o Bom Dia
& Cia
Scooby02.10
Loo!

09:02

1

1

-

-

09:07

0

0

@jennaydsilva
@MussumAlive cadê você
meu fí?

-

@MussumAlive
@jennaydsilva
hauhauahuahauahua
02.10
Quase ia
esquecendo:
BOM DIA
SENHORES
POPO

09:23

0

0

@delbarco1 14h
@MussumAlive Bom dia
café com leite, mas sem o
leite.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@Diiego182
@MussumAlive Bom dia,
Jinx.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@jefluka
@MussumAlive Bom dia
borracha de rodo
@Pascoaleia
@MussumAlive Bom dia
prestígio! Corpo negro e
olhos brancos hahahaha.
@MussumAlive
@Pascoaleia
hauhauahuahuah

@adreeam 14h
@MussumAlive bom dia cor
do vão da faixa de pedestre
RETUITADO POR
MUSSUM)
@_Flavia_Freire
@MussumAlive bom dia
lingua de papagaio :)
RETUITADO POR
MUSSUM)
@veronicaestrela
@MussumAlive Bom dia,
iPhone Black!
@fabiosml
@MussumAlive Bom dia
capa do Batman!
@DebbieMaacedo
@MussumAlive Bom dia
sombra 3D
@ckjapones 14h
@MussumAlive Bom dia
piche
@tensoblog
af nem sabe
a
brincadeira

E se eu
disser que
vou postar
um vídeo
daqui a
pouco e não
é um
AllCool e
amanhã vai
ter mais um
que é o
AllCool?
b f

02:10

02:10

02:10

09:33

09:52

10:04

0

0

0

0

0

0

Em resposta ao @tensoblog
14 h @MUSSUMALIVE
BOM DIA VIADO
@katiaSrocha
@MussumAlive @tensoblog
kkkkkk
@weullers
@MussumAlive Eu diria
que você está produtivo.
Mas posso estar enganado.
Afinal, você está morto.
RETUITADO POR
MUSSUM)

@vinii_augusto
@MussumAlive ta de
brincation with me cara?
@sbraghin 2
@MussumAlive @YouTube

Link do site bebida liberada

C b

Bom heim

co:
http://youtu.
be/131KVl8
jx0w?a via
@YouTube

@cluelessbastard
@MussumAlive Tou até
com medo de ver hahahahah

@Ricardo_P 02:10
atox :)))))

EIN
PROSIT,
EIN
PROSIT,
NACSHVB
DSFDGVE
WDBJEDH
DJ
O que
acontece se
você
misturar
Coca-Cola e
leite
http://bit.ly/
1bnsGKX
Digamos
que eu
trombe esse
fulano e não
tenha pá e
nem pum.
Terei que
assinar o
121?

youtu.be/131KVl8jx0w?a

10:09

0

0

02:10

10:11

1

0

02:10

10:11

1

0

02:10

11:33

4

1

@MussumAlive
@cluelessbastard
ahuahuahauahuaha
Em resposta ao
@Ricardo_Patox
Adicionei como favorito um
vídeo @YouTube de
@mussumalive
h ://y
.b /131
8j
?
b f
C b
c .
@MussumAlive hihihih
sucesso!!!
HAHAHAHAHA!
-

-

-

@callmeowl_
@MussumAlive Aparece a
menina do exorcista. u_u
Hahahaha

Link do site bebida liberada

@djeveraldo
@MussumAlive No
máximo, carimbar a digital!

-

@porragoncalves
@MussumAlive
...Amanheceu com sol, dois
de outubro. Tudo
funcionando, limpeza,
jumbo.
@jeanmatias
@MussumAlive Bem

http://bit.ly/1bnsGKX

lembrado Nego. Amanheceu
com sol, dois de outubro
Tudo funcionando, limpeza
jumbo. De madrugada eu
senti um calafrio
@Serginhobastos
Esse é o Mano, homem duro
do gueto, Brown RT
@MussumAlive: Digamos
que eu trombe esse fulano e
não tenha pá e nem pum.
Terei que assinar 121

Será que se
eu fizer um
abaixo
assinado
consigo
mudar o
nome do
meu bairro
para
Pretópolis?
HAUHAUA
HAUHAUH
AUAHUAH
RISOS RT
@TAMAirli
nes:
@ivoneuma
n Olá Ivone,
você
conseguiu
efetuar a
compra do
bilhete?
Obrigado.
d
@
b
vd f
@
v
h ://y
.
b /131
8
j
?
b f

02:10

11:40

7

2

@albertpascoa
@MussumAlive 2deoutubro
-

02:10

11:41

2

0

-

-

02:10

11:41

0

0

-

-

-

C b
co
É muito
02:10
ruim acordar
com o avião
pousando,
mas é pior
não acordar

12:28

2

0

@arioldo 2 out
@MussumAlive
aheuaheuaheuaheuaheuaheu
a...

-

@MussumAlive 2 out
@arioldo É um susto da
porra, mas ainda é melhor
hauahuahauhaua
@leandro_lion 2 out
@MussumAlive ruim é
acordar com ele caindo isso
sim
@PensadorDeBar 2 out
Fato. RT @MussumAlive: É
muito ruim acordar com o
avião pousando, mas é pior
não acordar
@arioldo 2 out
@MussumAlive eu, hein!?
já não gosto de voar de
avião....se acontecesse isso
comigo, eu enfartava na
hora...
@juweber92 2 out
@MussumAlive Como você
sabe que é pior? Haha

QUE BELO
DECOTE!
http://bit.ly/
15Of620
Graffitis
escondidos
na
Alemanha
http://bit.ly/

02.10

12:58

3

1

02.10

13:35

0

0

@zafajr 2 out
@MussumAlive e vc vai
perder a oportunidade de ver
o avião caindo?
Oportunidade única cara,
kkkkkkk
-

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/15Of620

Link do site quebrando galho
http://bit.ly/18twx5j

18twx5j
BL na rua –
Oktoberfest
no Club
Transatlânti
co
http://nblo.g
s/PFkGb
Ele já possui
um plano:
De vida!
http://bit.ly/
1c5hymb
O Facebook
ao contrário
das minhas
publicações
na fan page,
está indo
longe
demais!
@_sersolteir
a como ela
vai saber
que não te
segue se
você não
citou o @
dela?

02.10

13:59

0

1

02.10

14:35

0

0

02.10

14:36

0

0

@CHEFNICOLETTI 2 out
@MussumAlive Quando vc
vem para @oktoberbnu ?
Começa amanhã.
#Essenwagen

Link do site bebida liberada
http://nblo.gs/PFkGb

Link para o site you toba
http://bit.ly/1c5hymb

@MussumAlive Dica para
fazer sucesso no Facebook:
faça um filho

-

@MussumAlive 2 out
@Satrejunior
hauahauhauhauahu
02.10

14:41

0

0

@_sersolteira 2 out
amiga, como vou responder
tua DM sendo que a
senhorita
não me segue?!

-

@_sersolteira 2 out
@MussumAlive ela soube!
sersolteira 2 out
@MussumAlive inclusive,
saudades do sr!

O homem
02.10
que
copiava...
CERVEJAS
!
http://bit.ly/
18f9xb0
Pra cada vez 02.10
tem um
largado atrás
do poste
Leis da
02.10
física em
GTA V

@MussumAlive 2 out
@_sersolteira :3
-

14:58

0

0

Link do site bebida liberada
http://bit.ly/18f9xb0

15:04

0

0

@leosao_ 2 out
@MussumAlive orra sabotis

-

15:43

1

3

-

Link do site quebrando galho
http://bit.ly/1aLLD6u

http://bit.ly/
1aLLD6u
Só Scarpelly
on line

02.10

15:48

0

0

E não foi
02.10
que na visita
à cervejaria
da Bohemia
eu conheci o
@MussumA
live! Grande
parceiro e
mano! 🍻
pic.twitter.c
om/ZKUqiA
iwwf
Só aqui que 02.10
o áudio
desse vídeo
tá certinho?
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
131KVl8jx0
…

15:57

0

0

@olimitedohumor 2 out
@mussumalive pega no meu
jack 3d
@MussumAlive 2 out
@frankmartins \o/

-

- FOTO COM O MUSSUM

@katiaSrocha 20 h
@frankmartins
@MussumAlive O de
camisa preta?

14:05

1

0

@purosso 2 out
@MussumAlive aqui ta ok
@doxdox 2 out
@MussumAlive Tu vem pra
verdadeira Oktoberfest em
Blumenau?
@kamiikio 2 out
@purosso @MussumAlive o
velho golpe HUAHEUA
@MussumAlive 2 out
@purosso todo mundo
comentando dizendo que não
tem áudio do microfone :(
@MussumAlive 2 out
@kamiikio @purosso Não é
não, olha os comentários
@purosso 2 out
@MussumAlive @kamiikio
pra mim foi tudo massa o/
@arioldo 2 out
@MussumAlive golpe
antigo...áudio perfeito aqui...
@orenantwittou 2 out
@mussumalive aqui tá certo
também

LINK PARA O SITE
BEBEIDA LIBERADA
http://www.youtube.com/watch
?v=131KVl8jx0w

@MussumAlive 2 out
@arioldo não é não mano,
olha os comentários, todo
mundo reclamando, acho
que estão de brincation with
me
@MussumAlive 2 out
@orenantwittou carai, não
sei o que tá rolando
@arioldo 2 out
@MussumAlive tão
galhofando com a sua face.
@MussumAlive 2 out
@arioldo certeza
Homem de
50 anos é
obrigado a
mostrar RG
para
comprar
bebida
nblo.gs/PFy
DU

02.10

Quando eu
02.10
chego
atrasado na
festa
http://bit.ly/
198mNNS
Já tiraram o 02.10
álcool do
Biotônico
Fontoura,
tiraram a TV
globinho e
agora tiram
a fita para
abrir a
embalagem
de Club
Social. PRA
QUÊ

14:46

2

2

@fabisilva31 2 out
@MussumAlive Charles
Brown está inteirão..

Link para o site bebida liberada
nblo.gs/PFyDU

@MussumAlive Conservado
no álcool RT @fabisilva31:
@MussumAlive Charles
Brown está inteirão..

16:58

1

0

17:00

21

2

@fabisilva31 2 out
@MussumAlive é verdade,
muito importante sua
colocação.
-

@TudoeEtc 2 out
@MussumAlive Fim de
mundo, cara. Fim de mundo!
@MussumAlive 2 out
@TudoeEtc Não quero viver
num mundo assim
@ditonobar 2 out
@MussumAlive porra se
acabarem com meu
Danoninho vai ser foda!
RETUITADO POR

-

ISSO???

MUSSUM)

@vinnysacramento 2 out
@MussumAlive Até o
Trakinas agora tem farinha
integral... Perdi o respeito
nessa geração quando o
Merthiolate parou de arder.
RETUITADO POR
MUSSUM)

@CotoveloFormiga 2 out
@MussumAlive Ah cara
essa fita nem funcionava
mesmo
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga Porra
véi, aqui funcionava!
@CotoveloFormiga 2 out
@MussumAlive Impossível
@ViniCentral 2 out
@MussumAlive
hahahahahahahahahahahaha
hahahahaha...
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga As
chances de funcionar com a
fita são maiores do que sem
a fita
@CotoveloFormiga 2 out
@MussumAlive Eu já abria
por trás pq a fita nao abria
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga então a
culpa é sua de terem tirado
@ticobrasil 2 out
@MussumAlive Acabaram
com o Papel Primavera
Rosa... Hahahah
@CotoveloFormiga 2 out

@MussumAlive Abs
http://instagram.com/p/bPBh
0_j5ip/
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga Eu
achei que esse tinha vindo
com defeito :(
@CotoveloFormiga 2 out
@MussumAlive
RÁÁÁÁÁÁA
@oSProfanos 2 out
@CotoveloFormiga
@MussumAlive
HAHAHAHAHA
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga E
inclusive vc comentou
hauhauahuahauhaauhu
@CotoveloFormiga 2 out
@MussumAlive Por isso eu
lembrei da foto
iasuhduhadsiuhasduihdsauid
hsaudash
@MussumAlive 2 out
@CotoveloFormiga
AHUAHUAHUAHUAHAU
H
@EPArantes 24h
@MussumAlive a fita não
funciona na torrada
Bauducco! No Club Social
funcionava.

Aprenda a
02.10
fazer o drink
Genki Dama
http://bit.ly/
18PM3JM
Top 10:
02.10
Preços mais
caros do
iPhone 5

17:01

1

0

-

Link para o site Quebrando o
Galho
http://bit.ly/18PM3JM

17:09

1

0

-

Link para o site You Toba
http://bit.ly/18PNN5B

pelo mundo:
Já parou pra
pensar no
preço do
iPhone 5 nos
outros
países? ...
http://bit.ly/
18PNN5B
@GirlAcid
02.10
Não.
Unfollow

17:10

1

0

Em resposta ao tweet:
@GirlAcid 2 out
Preciso mto fazer vídeos
sobre vários assuntos, mas
estou passando por um
turbilhão agora, espero que
vcs compreendam e ainda
me amem
@GirlAcid 2 out
@MussumAlive nem de
bebum eu gosto
@MussumAlive 2 out
@GirlAcid huahuahauhauha
fdp
@GirlAcid 2 out
@MussumAlive só aceito
unfollow depois q me enviar
o vídeo q tá na sua cam
@MussumAlive 2 out
@GirlAcid Vou subir seu
trecho do vídeo hj e te
mando o link

@FizBucks
grava mais
:)

02.10

Aqui é o ano 02.10

17:18

17:38

0

0

0

0

@GirlAcid 2 out
@MussumAlive tem pressa
não, qdo der deu
Em resposta ao tweet:
@MussumAlive o que
fazemos quando o YouTube
nao deixa subir o video?
#triste
@MussumAlive mas ele nao
ta deixamdo subir p vodeo
da Genki Dama que teria que
sair hj :(
-

todo RT
@edutestost
erona:
Setembro
Negro
hauahauhaa
uh RT
@danielmad
u:
@MussumA
live yeah
bitch, its
scienceNãoP
éra...
https://fbcdn
-sphotos-fa.akamaihd.
net/hphotosakfrc3/137889
7_10151877
259794806_
1378734601
_n.jpg
O dia
seguinte
http://bit.ly/
19aro5I
@CarolDed
odeMoca 2
out
- Cara vc
sofreu mto
pra aprender
ingles?
- So free
AllCool #28
- Como
fazer
Margarita
Tradicional,
Laranja e
Azul
http://bit.ly/
15fS0di
"Marcio
Kakaroto se
inscreveu
em seu canal
no

02.10

17:57

0

0

-

Link sobre o seriado BB
https://fbcdn-sphotos-fa.akamaihd.net/hphotos-akfrc3/1378897_1015187725979
4806_1378734601_n.jpg

02.10

17:58

0

0

02.10

17:58

0

0

02.10

20:58

1

1

Link para o site bebida liberada
http://bit.ly/19aro5I

-

-

Link para o site bebida liberada
http://bit.ly/15fS0di

02.10

21:00

0

0

@Douglas_42 21 h
@mussumalive Seria
engraçado se ele comentasse
em algum vídeo dizendo
"Oi, eu sou o Goku"

YouTube"
@vanuty 21 h
@MussumAlive ele tem qnts
seguidores? Mais de 8mil?

Essa
imagem é
real? RT
@jorgelorde
llo: Presente
que ganhei
da
Seguidora
Deusa
pic.twitter.c
om/8vxaELj
1hO

Assiste ae o
primeiro BL
na rua! -->
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
131KVl8jx0
…

Copo News
#005
http://bit.ly/
16pqHid
SEI MAI
NEIM

02.10

21:02

0

0

@MussumAlive 21 h
@vanuty
hauhauahuahuahauhauha
@arturbanana 21 h
@MussumAlive
Conhece?http://www1.folha.
uol.com.br/serafina/2013/09/
1347504-rei-da-cachacacria-cabras-e-cobras-esonha-em-distribuir-seudinheiro-pelo-mundo.shtml
…
@DaniBotan 21 h
@MussumAlive ta ai um
champagne q não tomarei.

02.10

21:24

0

0

@fran_krys 21 h
@MussumAlive
@jorgelordello hahahahah
-

Link para o site bebida liberada
http://www.youtube.com/watch
?v=131
8j
…

03.10

00:58

0

0

-

03.10

02:43

3

0

@sunsetak 3 out
@MussumAlive vai dormir
cara
@MussumAlive 3 out
@sunsetak Vai vc mano
@sunsetak 3 out

Link para o site bebida liberada

@MussumAlive to
dormindo ja truta isso aqui é
tweet automático
@MussumAlive 3 out
@sunsetak Caraca, nunca
vou aprender a lidar com
tecnologia
@sunsetak 3 out
@MussumAlive quem
mandou ser preto e só
conhecer trabalho manual
@MussumAlive 3 out
@sunsetak falou alemã
@sunsetak 3 out
@MussumAlive sou
francesa
@MussumAlive 3 out
@sunsetak você quis dizer
Ferrazence
@sunsetak 3 out
@MussumAlive ferrazence
com aparencia de japonesa e
alma de francesa
@MussumAlive 3 out
@sunsetak vish que bagunça
@sunsetak 3 out
@MussumAlive mistura de
raças pq ferrazence não tem
preconceito
O que você
faria se
fosse negro?

03.10

02:51

1

0

@bdiaswg 3 out
Drama @MussumAlive
@DraDoAmor 3 out
@MussumAlive um grupo
de pagode
RETUITADO POR
MUSSUM)

@jahminho 3 out
@MussumAlive ficaria

deitado twittando.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@bdiaswg 3 out
Pegaria mais cocotas
@MussumAlive
RETUITADO POR
MUSSUM)
@TioMateus 3 out
@mussumalive me
entregava pra polícia
RETUITADO POR
MUSSUM)
@oneal86 3 out
@MussumAlive Faria
medicina...
RETUITADO POR
MUSSUM)
@lucaasdelima_ 3 out
@MussumAlive Cover do
Mussum
RETUITADO POR
MUSSUM)
@pdrosilveira 3 out
@MussumAlive Criaria um
canal no youtube ensinando
a fazer drinks..
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MarcelooMeloo 3 out
@MussumAlive Pintaria o
cabelo de loiro
@gringacrvg 3 out
@MussumAlive pegaria
muitas loiras, elas se
amarram
@CassianoFagner 3 out
@MussumAlive Me
chamaria de Zé pequeno
@katiaSrocha 3 out

@MussumAlive criava um
twitter em homenagem ao
Mussum
@Fer_Nando1914 3 out
@MussumAlive faria as
mesmas coisas q eu
faço,sendo branco...
@BarbaraCurlee 3 out
@MussumAlive eu sou!!!
@O_Enteligente 3 out
@mussumalive Viveria a
base de viagra, pra ter como
levantar o meu cipó sempre
q quisesse.

Se eu fosse
branco, a
primeira
coisa que eu
ia fazer era
ficar pelado
e dizer:
CADÊ O
RESTO DO
MEU
PINTO?

03.10

02:57

12

3

@lucassimon100 3 out
@MussumAlive
Comemorava,pois queria ser
negro.
@malvadreza 3 out
@MussumAlive 100
palavras.
@_HellStriker 3 out
@MussumAlive Vou rir pra
sempre
@FerGabi 3 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHAHHAH
AHA
@MussumAlive 3 out
@malvadreza
hauahuahauhaa
@MussumAlive 3 out
@_HellStriker
UAHAUHAUHAUAHUAH
UA
@MussumAlive 3 out
@FerGabi
HAUAHUAHUAHUAHUH
A
@O_Enteligente 3 out

@mussumalive Quero ver
quando não conseguir
mandar sangue o suficiente
pra levantar a jeba. Vai
apelar pro azulzinho. Haha
O melhor da
propaganda
de Absolut
http://bit.ly/
1bjoEk7
tô rino
sozinho aqui

03.10

02:58

2

1

Link para o site bebida liberada

03.10

03:00

1

0

-

-

Receita do
AllCool –
Como fazer
o drink
Heisenberg
http://nblo.g
s/PG3Zk
Vovó se
confunde e
joga bebida
ao invés de
confete
http://bit.ly/
17JoyiF
O melhor
comercial de
cerveja de
2013
http://bit.ly/
16ehwB8
Uma
submetralha
dora 9mm
carregada de
vodka
http://bit.ly/
195Ozdm
Hoje é
quinta! dia
de: ( )
AllCool ( )
Esquenta ( )
Zorra ( )
Ana Raio e
Zé Trovão

03.10

03:01

1

2

@MussumAlive neganzis tu
esta quase toda madru no
twitter tu voltou a beber na
madru de novo ,se voltou
manda umas ampolis
diuretiquez ai he

Link para o site bebida liberada

03.10

04:58

0

0

-

Link para o site bebida liberada

03.10

06:58

1

1

@dericosoares 3 out
M b
“@M
A v :
O melhor comercial de
cerveja de 2013
h ://b . y/16 h 8 ”

Link para o site bebida liberada

03.10

08:58

0

0

-

Link para o site bebida liberada

03.10

10:55

2

0

@JackyRibeiroS 3 out
@mussumalive Todas as
Alternativas
@danielmadu 3 out
@MussumAlive Ana Raio e
Zé Trovão! Aonde eu busco
o meu prêmio?

@Awsder33 3 out
@MussumAlive ( )A Praça
é Nossa
@sthefannym_ 3 out
@MussumAlive Hoje é
quinta! dia de:
(X) AllCool
( ) Esquenta
( ) Zorra
( ) Ana Raio e Zé Trovão
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MussumAlive 3 out
@danielmadu huahauahuah
fdp
@arioldo 3 out
@MussumAlive solta o
drink, bebum!
@35cmentranasala 3 out
@MussumAlive POLICIA
24 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
O melhor
03.10
amplificador
do mundo
http://bit.ly/
17HzxrN
Para os
03.10
órfãos de
Breaking
Bad!
Aprenda a
fazer o drink
Heisenberg
no AllCool!
http://youtu.
be/cMy9UDxq4w?a
@Castrezan 03.10
a óia
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
cMy9UDxq4w&fea
ture=c4overview-

10:58

0

0

11:14

4

2

Link para o site bebida liberada

@arioldo 3 out
@MussumAlive 35 já?
caralho... :|

Link para o site bebida liberada

@MussumAlive 3 out
@arioldo O AllCool tá véio
já mano

11:23

0

0

@arioldo 3 out
@MussumAlive percebi.
o.O
-

-

vl&list=PL
XoTrcFplN
EQ4NP_rfa
dfocpMVaa
hA GP …
Acordo de
03.10
manhã,
ponho a cara
na janela,
olho na rua
e penso:
FUDEU
http://instagr
am.com/p/f
AmtdhD5p
N/

11:58

0

1

@cluelessbastard 3 out
@MussumAlive chegou a
carona!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@bokasb10 3 out
@MussumAlive A casa caiu
Criolo!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@danielmadu 3 out
@MussumAlive Corre
negadis!!!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@bispolaerte 3 out
@MussumAlive pediu
táxi??
@fabisilva31 3 out
@MussumAlive tadinho,
nem vai ter visita íntima...

To me
03.10
sentindo o
próprio
Walter
White,
digo... Black

12:07

1

1

@angelopauferro 3 out
@MussumAlive vou de taxi
se sabe...
@tensoblog 3 out
@MussumAlive TA MAIS
PRA WALTER MERCADO
@PedroLGalbiati 3 out
@MussumAlive zis
@broy_thfc 3 out
@tensoblog @MussumAlive
Eu diria que tá mais pra
Walter Friboi
@bpascoal 3 out
“@M
A v :
sentindo o próprio Walter
Wh , d g ...
c ”

kkkkkkkk

Mãe
mumifica o
filho e
preserva o
corpo com
Vodka
http://nblo.g
s/PGKVg
Invicta de
1000 IBUs A cerveja
mais amarga
do Brasil
http://bit.ly/
1cOwh2n
Desenhos
épicos de
capacetes
espaciais
http://bit.ly/
18T08WS
Tá com
câncer? É
professor de
ciências?
Tem um
cunhado que
trabalha no
DNARC?
Então
Assista! http://www.
youtube.co
m/watch?v=
cMy9UDxq4w&list
=PLXoTrcF
plNEQ4NP_
rfadfocpMV
aahAlGP …
@naosalvo
Aproveitand
o o tema, se
liga
http://www.
youtube.co

03.10

12:44

2

2

@rafael_maykon 3 out
@MussumAlive Não sabia
que dava pra fazer conserva
com vodca.

Link para o site bebida liberada

03.10

12:58

0

0

-

Link para o site bebida liberada

03.10

13:07

1

0

-

Link para o site quebrando um
galho

03.10

13:09

5

2

-

Link para o site bebida liberada

03.10

13:10

0

0

Em resposta ao tweet:

-

@naosalvo Vou twittar de
novo pq é meu post favorito
da semana e pq eu quero e
pronto acabou:

m/watch?v=
cMy9UDxq4w&list
=PLXoTrcF
plNEQ4NP_
rfadfocpMV
hA GP …
@edutestost
erona EU
EU EU EU
EU EU EU
EU EU
Drink
Heisenberg
aprovado!
#allcool
http://instagr
am.com/p/f
A2IV2D5ts/
O melhor
exercício
para o fim
de semana
http://nblo.g
s/PGT5a
Desafio da
mijada
http://bit.ly/
1doEXzj
Need For
Speed
finalmente
vai virar
filme!: 19
anos após o
seu primeiro
lançamento
para video
game, Need
For S...
http://bit.ly/
18TpzaD
Pai, o que é
Tesão?:
Chega
aquele
momento na
vida, em que
o seu filho
começa a

03.10

13:28

0

0

@edutestosterona 3 out
Quem anima participar de
um campeonato de poker no
pokerstars entre os leitores
do blog?

-

03.10

14:13

0

0

03.10

14:16

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

03.10

14:58

1

1

-

Link para o site Bebida
Liberada

03.10

15:18

6

0

@ericpparton 3 out
@MussumAlive depois de
Velozes e Furiosos
xupinharem até não querer
mais.. Too late rs

Link para o site You Toba

03.10

16:30

1

1

@MussumAlive larga de sê
mentiroso, é quando nois ve
uma buce

Link para o site You Toba

Link para o perfil do instagram
do Mussum

@DiogoMRG 3 out
@MussumAlive
AHAHAHAHAHAHAHAH
AHAH http://bit.ly/17xHof2

fazer aquele
[…]
http://bit.ly/
17xHof2
Brasileiro
03.10
cria a
primeira
cerveja com
formigas
http://bit.ly/
15XSCvq
I AM THE
03.10
DANGERZI
S! http://www.
youtube.co
m/
watch?v=c
My9UDxq4w&list
=PLXoTrcF
plNEQ4NP_
rfadfocpMV
hA GP …
Como abrir
03.10
uma latinha
de cerveja
http://bit.ly/
1fMscAT
Boa quinta- 03.10
feira a
todos.
#EventoEise
nbahn
http://instagr
am.com/p/f
BkPxLj5mn/
Com o mano 03.10
murilogun
no
#eventoeise
nbahn
http://instagr
am.com/p/f
BkVShD5m
y/

@MussumAlive 3 out
@arioldo
hauaahuaahuaahuaa
16:59

4

1

Link para o site Bebida
Liberada

16:59

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

18:59

1

0

-

link para o site Bebida
Liberada

20:56

0

0

-

Link para o perfil do Instagram
Mussum

20:58

0

0

-

Link para o perfil do Instagram
Mussum

Como evitar
discussões
http://bit.ly/
17eRXB7
GIFS DA
SEXTA
http://bit.ly/
1dmEQo5

03.10

20:59

1

0

-

link para o site Bebida
Liberada

03.10

22:59

0

0

-

link para o site Bebida
Liberada

Sou o único
negro on
line?

04.10

00:00

6

1

@DaniBirita
@MussumAlive tem eu tb
RETUITADO POR
MUSSUM)
@Karina_Santos88
@MussumAlive Tem eu
RETUITADO POR
MUSSUM)

@Lipasso_Pinto
@MussumAlive EU LI ON
FIRE.
@danimaia_
@MussumAlive não, pois
essa é a hora dos
vagabundos estarem online.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MussumAlive
@DaniBirita cara, vc é lôra
@DaniBirita
@MussumAlive só por fora,
minha mae q diz
@MussumAlive
@Lipasso_Pinto se fosse
mendigo ainda ia
@MussumAlive
@danimaia_
HUAHUAHUAHUA
@MussumAlive
@DaniBirita falou negona

Moreno RT 04.10
@evandro_n
ews:
@MussumA
live meu
aniversário é
no Dia da
Consciência
Negra, isso
me torna um
negro?
Acho que
04.10
tirando eu e
o
@AhNegao
nenhum
negro tem
acesso a
internet

00:10

0

0

@Samuel13Silva
@MussumAlive
@evandro_news consciente
no máximo

00:14

7

1

@danibarbosaa
@MussumAlive Obama não
conta?
@marcelows
@MussumAlive @AhNegao
o @BarackObama tb
@bruna_bay
@MussumAlive @AhNegao
Tem o @elmeerr também
@veiobricio
@MussumAlive @AhNegao
tem eu mano
@MussumAlive
@danibarbosaa obama não
@MussumAlive
@bruna_bay @AhNegao
mas o @elmeerr é
nordestino, não conta
@MussumAlive
@veiobricio cara, vc é
branco
@veiobricio
@MussumAlive meu pai
tem apelido de Nego. Fim
@bruna_bay
@MussumAlive @AhNegao
@elmeerr Nordestino e
negro, então não só conta,
como ainda ganha bôbus
@bruna_bay
@MussumAlive @AhNegao

@elmeerr *bônus

Quando eu
04.10
era bebê, e
começava a
chorar,
minha mãe
dizia:
"Muleque,
cala a boca
senão eu
vou te
chamar de
Moacir!"
AllCool #30 04.10
- Como
fazer o
Capitão
Planeta
http://bit.ly/
14M9y5b
Os melhores 04.10
comentários
http://instagr
am.com/p/O
eiC2AKqjO/

00:36

6

0

00:59

0

0

@elmeerr
@bruna_bay
@MussumAlive @AhNegao
q q tem eu ai?!
@LilizinhaNani
@MussumAlive
hahhahahahahahahahahah
mas pq Moacir?

-

-

link para o site Bebida
Liberada
http://bit.ly/14M9y5b

01:19

0

0

@arioldo
@MussumAlive ela tá bem
agora?
@MussumAlive
@arioldo to chorando pra
caralho
@arioldo
@MussumAlive
aheiaheuahueageuhauea
@MussumAlive
@arioldo ta foda essa
internet
@arioldo
@MussumAlive tá
@biamorgaado
@MussumAlive ai meu deus
acabou o guaraná
@MussumAlive
@biamorgaado a dolly é a

cachorra mais perfeita q ja vi
@biamorgaado
@MussumAlive q q ela
tem?
@MussumAlive
@biamorgaado sei não, acho
que acabou o gás
@biamorgaado
@MussumAlive nossa ta
foda
@MussumAlive
@biamorgaado vc riu que eu
sei, ouvi daqui
@biamorgaado 4 out
@MussumAlive achei q vc
tava falando serio e tu me
manda uma dessa. Eu ri
mesmo fdp
@MussumAlive
@biamorgaado
huahauahuahuahuahuhauah
@biamorgaado
@MussumAlive por isso q
num pode da liberdade pra
preto
@MussumAlive
@biamorgaado vsf
@biamorgaado
@MussumAlive grosso
@MussumAlive
@biamorgaado :(
@biamorgaado
@MussumAlive nossa vc ja
foi mais gentil
@MussumAlive
@biamorgaado :((
@biamorgaado

@MussumAlive se eu te da
10 conto tu para com essa
cara de triste?
@vanuty
@MussumAlive
@biamorgaado foi esse
preto lindo que arengou com
vc, gatinha?
@MussumAlive
@vanuty @biamorgaado aí
dento
@biamorgaado
@MussumAlive @vanuty
nossa
@MussumAlive
@vanuty @biamorgaado Só
sei isso de gíria cearense
@biamorgaado
@MussumAlive @vanuty
burro ja te disse varias
@vanuty
@biamorgaado
@MussumAlive vou ter que
chamar um cara das áreas
dele pra resolver. Ex
vizinho. Inclusive na seleção
brasileiraz
@MussumAlive
@vanuty @biamorgaado
Mancada, joguei bola com o
mano no campinho de terra
@vanuty
@biamorgaado
@MussumAlive rocheda =
irado
@biamorgaado 4 out
@MussumAlive @vanuty lá
se vai vcs falar desse
negocio de novo
@vanuty

@MussumAlive
@biamorgaado inclusive
cola aqui em fortal pra jogar
um rachinha e da um role
numas manifestações contra
construção de viaduto
@MussumAlive
@vanuty @biamorgaado
Opa, manifestação é nóis! se
rolar saque então
@vanuty
@MussumAlive
@biamorgaado mano rolou
até rave, se pá rola uns
arrastões no shopping.
@MussumAlive
@vanuty @biamorgaado
hauhauahuahuauahuaha
@biamorgaado
@MussumAlive @vanuty ai
dento me tirem dessa
Descobriu
04.10
que sua
esposa
transou com
o chefe?
Assista -->
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
cMy9UDxq4w&list
=PLXoTrcF
plNEQ4NP_
rfadfocpMV
hA GP …

01:28

1

0

-

link para o site Bebida
Liberada

Só Von
Richtofen
on line

01:51

3

0

@coletonoize 4 out
@MussumAlive e os
nardoni tb!

-

04.10

@gizelamocelin 4 out
@MussumAlive não ia
dormir não?

@MussumAlive
@gizelamocelin esperando
vc deslogar do twitter
@gizelamocelin
@MussumAlive olha a
malandragem
Até q horas
eu tenho q
dormir para
acordar
bem?

04.10

02:19

1

0

@Emanuel_pato
@MussumAlive Tudo
depende da hora que tu tem
que acordar

-

@jvicente_rj
@MussumAlive até meio
dia, pra mim pelo menos!rs
RETUITADO POR
MUSSUM)
@iCalmaCara
@MussumAlive Eu sempre
durmo das 4 até as 14.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@orenantwittou
@MussumAlive 10h
RETUITADO POR
MUSSUM)
@LeDamascena
@MussumAlive se tu nao
dormir, tu nao vai precisar
acordar, logo, tu nao vai
ficar mal e nao ficando mal,
vc fica bem!

Portugueses
criam
bebida
alcoólica a
partir do
café
http://bit.ly/
1eZOjOC

04.10

02:59

2

2

@CassianoFagner
@MussumAlive 14h
@tiagocido
Os publicitários e
workaholic pira!!!
“@M
A v :
Portugueses criam bebida
alcoólica a partir do café
h ://b . y/1 Z j C ”

link para o site Bebida
Liberada

Cerveja vs
Celular
http://bit.ly/
17zPYtU
Descubra
qual é o
copo ideal
para o que
você
pretende
beber!
http://bit.ly/
1cQiCbf
Como abrir
uma garrafa
de cerveja
com um
frisbee
http://bit.ly/
14ywh1d
Abridores
de garrafa
criativos
http://bit.ly/
1bk6YEP
Bom dia
jovens do
reggae

04.10

04:59

1

0

-

link para o site Bebida
Liberada

04.10

06:59

2

3

@Jeff_Rosin
“@M
A v :D c b
qual é o copo ideal para o
que você pretende beber!
h ://b . y/1cQ Cbf ” //
que ta cheio

link para o site Bebida
Liberada

04.10

08:59

1

0

@Fooolgs
@MussumAlive CARAII kk

link para o site Bebida
Liberada

04.10

10:59

1

0

-

link para o site Bebida
Liberada

04.10

11:50

1

0

@CowboySL
@MussumAlive Bom dia,
Bob Alive!

-

@AndreLBSantos
@MussumAlive FALAÊ seu
Bonde do tigrão
@lumonl
@MussumAlive Cachaceiro,
acordando agora na ressaca
cabulosa.
@Satrejunior
@MussumAlive Bom dia
fumaça de marijuana.
@Tyygo
@MussumAlive Bom Dia
jovem do black
@alebati
@MussumAlive bom dia zé
gotinha da Petrobrás

@porragoncalves
@MussumAlive Bom dia
37º filho do Bob Marley

@poxadudu
h Adoro o
seu trabalho,
mas esse foi
um tweet
infeliz, uma
crítica
construtiva:
Evite fazer
isso.
AllCool #35
– Como
fazer o drink
Heisenberg
http://nblo.g
s/PJmMv
Drinks
personificad
os
http://bit.ly/
16elhVU
Gostei de
um vídeo
@YouTube
http://youtu.
be/RRd0vsx
hvC0?aSem
…A c
#2 - Como
Fazer Genki
Dama
@ateucrista
o
Eu e meu
brother
@MussumA
live.
http://instagr
am.com/p/f
DU39_v5G
V/
RETUITAD

04.10

12:32

2

0

@frantti
@mussumalive Bom dia
escuro do cinema! :)
Em resposta ao tweet:

-

@poxaduduh
Odeio crítica construtiva. Ou
você gosta ou você fala mal,
os dois na mesma frase não
dá.

04.10

12:44

0

0

-

link para o site Bebida
Liberada

04.10

12:59

0

0

-

link para o site Bebida
Liberada

04.10

13:11

1

0

04.10

13:22

1

0

link para o site Bebida
Liberada

-

Link para o instagram de outra
pessoa

O POR
MUSSUM

Gostei de
um vídeo
@YouTube
http://youtu.
be/Hfe9lgh2
ARA?aFaze
d …
Stand Up
Expectativa
x Realidade:
http://bit.ly/
18Z4UAb
Celestjewel-ale –
A primeira
cerveja feita
com
meteoritos
da Lua
http://nblo.g
s/PJz2j
@claudiocor
reaju
A
Oktoberfest
começou e
estamos a
todo vapor
na
bebedeira,
tenta
aparece aqui
na festa, Ein
prosit
@bebidalibe
rada
RETUITAD
O
Tire um
print da tela
e descubra o
que você fez
na noite
passada!
http://bit.ly/

04.10

13:44

1

0

-

Vídeo no Youtube de stand up.

04.10

14:14

1

0

-

Link para o site Youtoba

04.10

14:16

1

0

-

Link para o site bebida liberada

04.10

14:17

2

0

-

-

04.10

14:59

2

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

1618MSK

Links da
04.10
semana
http://nblo.g
s/PJEeq
@Negressco 04.10
Vontade não
me falta, to
vendo se
descolo
umas
parcerias pra
ir.

BL na rua – 04.10
Visitando a
Oktoberfest
do Club
Transatlânti
co
http://bit.ly/
17C15lV
Gostei de
04.10
um vídeo
@YouTube
de
@nandocuc
a
http://youtu.
be/0fcXsJZ9
q-U?a
Receita de
Eton Mess
@o0boka0o 04.10
kkkkk
@MussumA
live
pic.twitter.c
om/nAA4q
G8Nxd
RT do
mussum

15:00

1

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15:10

1

0

Em resposta ao tweet:

-

@Negressco
@MussumAlive Você vai
pra Oktoberfest? Se sim.
Que dia? Dia 19/10 to indo,
chega la conosco tomar
umas.
@Negressco
@MussumAlive Huuumm...
Aqui a nossa galera ta
fazendo excursão.
-

15:17

0

0

Link para o site Quebrando o
Galho

15:20

0

0

@raulfranco14
@MussumAlive @YouTube
@nandocuca Pantomima do
Ator Comediante!
http://www.youtube.com/wa
ch?v=2U4 3C Mc …

Link para o youtube

15:25

0

0

-

-

Falou tudo!
RT
@RACION
AISClTOU:
VERME É
VERME, É
O QUE É...
E ainda
volto pra
casa com a
mistura,
cantando um
pá pá pá
pará
d
c
ç
para o
Halloween
http://bit.ly/
18ZBhPk
Mais pra
esquerda,
pai!: Aquele
tipo de pai
que nunca
desgruda da
f h …E
qual homem
nunca
brincou de
f z […]
http://bit.ly/
1cdL0Xb
@Profetiran
do UIA!
Valeu
mano!

AllCool #32
- Como
fazer o Gato
Preto
http://bit.ly/
16cc8o1

04.10

15:45

2

0

-

-

04.10

16:07

0

0

@GeovaneCorra
@mussumalive Menos um
dente,joelho ralado e eu traz
tipo um velho,cuidado
cuidado

-

04.10

16:31

0

0

-

Link para o site Quebrando o
Galho

04.10

16:42

1

0

-

Link para o site You Toba

04.10

16:47

0

0

Em resposta ao tweet:

Link para o site da revista
Superinteressante

@MussumAlive já viu?
http://super.abril.com.br/blo
gs/supernovas/2013/10/03/n
ova-tecnologia-gela-bebidasem-apenas-45- g d / …

04.10

16:59

1

0

@Profetirando 4 out
@MussumAlive :D
-

Link para o site bebida liberada

Essa mina
não tem
limites
http://www.
buzzfeed.co
m/emilyhen
nen/mileycyrusshocks-usonce-again
…
∧＿∧
(
˘ω˘ )
┳┻┳Ｕ┳
―┳Ｕ┳┻
┻┳┻┳┻
┳┻┳┻┳
┳┻┳┻┳
┻┳┻┳┻
http://bit.ly/
16KkIKY
┻┳┻┳┻
┳┻┳┻┳
┳┻┳┻┳
┻┳┻┳┻
┻┳┻┳┻
┳┻┳┻┳
Curiosidade
s sobre o
Rock In Rio
http://bit.ly/
17CrZKy
E o Huell tá
lá esperando

04.10

17:24

0

0

-

Link para uma matéria sobre a
Miley Cyrus.

04.10

17:29

1

2

-

Link para o site do Bebida
Liberada

04.10

17:31

0

0

-

Link para o site Quebrando o
Galho

04.10

17:36

0

0

-

-

Dizem que
se visitar o
http://bebida
liberada.co
m.br/ hoje e
encher a
cara cara,
amanhã
você não
tem ressaca.

04.10

17:47

0

0

@BlogPGA
@MussumAlive se não der
certo quero meu dinheiro de
volta.
@sirpeppersea
@MussumAlive Se encher a
cara amanhã também não?
@MussumAlive
@BlogPGA Anotei aqui

@MussumAlive
@sirpeppersea Uma hora
sua grana vai acabar, aí se vc
ã v v
d
b g….
@sirpeppersea
@MussumAlive Bem,
amanhã tem uma festa onde
não pago nada. Ou seja, não
dependo da grana acabar. Na
dúvida acessei
AHUAHUAH

Ouvindo
Nana
Caymmi de
boa aqui na
senzala

04.10

17:50

1

1

@valtercamilo
@MussumAlive tinha que tá
ouvindo racionais mano
@robbson
Aff RT @MussumAlive
Ouvindo Justin Timberlake
de boa aqui na senzala e
sonhando com o corpo dele
aqui na minha cama.
@MussumAlive
@robbson Haverá retaliação
@robbson
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHA

@malvadrez
a em pt-br,
pfvr

04.10

17:51

0

0

Em resposta ao tweet:
@malvadreza
The sun is the same in a
relative way but you're
older, shorter of breath and
one day closer to death.
@malvadreza
@MussumAlive Esqueci
que tu é negro, desculpa.
@MussumAlive 4 out
@malvadreza Sou e não sou
obrigado a ficar lendo letra
de musica em inglês na
minha tl

--

@malvadreza
@MussumAlive Vai me dar
unfollow?
@MussumAlive
@malvadreza Não porque
ainda tenho esperanças que
vc aprenda a usar o Twitter
@malvadreza
@MussumAlive Falou o
sábio.
@malvadreza
@MussumAlive <3
@MussumAlive
@malvadreza hauahauah fdp
<3
Hoje eu vou
jogar GTA
IV, tomando
meu café
starbucks e
vou postar
foto no
Instagram
porque não
sou desses
da modinha

04.10

18:29

5

1

@nessaferry
@MussumAlive uau, como
você é descolado =P

-

@MussumAlive
@nessaferry hauahauha
@taviao
@MussumAlive vai jogar
gta san andreas na lan house
então tomando toddy fii
@MussumAlive
@taviao toddy não, suco
Ades

@rodrigotuc 04.10
ano
#Feliz
Acabou o
segredo! O
@jovemner
d anunciou o
Nerdologia!
Adivinha
quem está
editando?
http://youtu.
be/Egr7aBt2

18:44

0

0

-

-

MSQ
RT
Se beber não 04.10
dirija
http://bit.ly/
19b2sq6
@HankLob 04.10
o Vai rolar
amanhã,
mano?

19:00

0

0

-

Link para o site do Bebida
Liberada

19:40

0

0

@HankLobo
@MussumAlive era sábado
passado mano
heuheuheuheuheu hoje estou
no rj pq sou padrinho de um
casamento

-

@MussumAlive 5 out
@HankLobo porra
hauhaauhauhau
-

Gostei de
um vídeo
@YouTube
http://youtu.
be/5YiFyOd
AA2k?aCoz
h …d
Bolso |
Episódio
Piloto: Eu
não sei falar
Sloppy Joe.
Respeito é
como MTV.
Acabou

04.10

19:46

0

0

04.10

20:00

24

3

@arioldo
@MussumAlive é tetra.

Acho que eu
já disse isso

04.10

20:00

0

0

@malvadreza
@MussumAlive Repetindo
piadinha? Ai...
@MussumAlive
@malvadreza Desculpe, por
causa disso eu nem vou
cobrar sua mensalidade.
@malvadreza
@MussumAlive Tentou ser
engraçado? Avisa quando
for pra rir, bjs.
@MussumAlive
@malvadreza Nossa cara, as

Vídeo do youtube

-

vezes vc me magoa de
verdade
@malvadreza
@MussumAlive Ai, é
brincs. hahahah Não fique
assim, me abrace.

Por onde
anda:
Ulisses
Guimarães
SEMANA
DE
COMEMOR
AÇÃO DA
CONSTITU
IÇÃO

04.10

20:49

1

0

@MussumAlive
@malvadreza :)
@markwoulddo
@MussumAlive morreu ou
tá na Record?
RETUITADO POR
MUSSUM)
@dannafreitas
@MussumAlive já tá bebo
uma hora dessas?
@tiago_irc
@MussumAlive mergulhado
em observações marítimas
@oButeco
@MussumAlive fazendo
natação, eu acho
RETUITADO POR
MUSSUM)
@QUEIROZzzzzzzzz
@MussumAlive Cadê o
Ulisses?
@teresinhalopes
@MussumAlive Ultima vez
em que foi visto... ele estava
assombrando o LULA por
ter rasgado a constituição
batalhada por ele!
@MussumAlive
@oButeco E esse humor,
negro?
@fabisilva31
@MussumAlive Continua
gostando de um mergulho
noturno...

@Romer_Matthias
@MussumAlive dizem que
ele faz muito mergulho
submarino, inclusive sobre
destroços..
@dontwannabeme
@MussumAlive não anda,
nada
@OficiaL_uLiSSeS
? R “@M
A v :
Por onde anda: Ulisses
G
ã ”
pic.twitter.com/sUcTV3649
4
RETUITADO POR
MUSSUM)
@lincolnbarboza
@MussumAlive Campeão e
recordista universal de
apnéia.
@joelalexandre
@MussumAlive Ulisses
Guimarães foi um serviço
mal feito do @RealMORTE.
Butecomédi
a - Encontro
http://bit.ly/
16jEMhl
Agora só
falta o
Amarildo

04.10

21:00

1

0

-

Link para o site do Bebida
Liberada

04.10

21:01

0

0

@senhorpablo
@MussumAlive esse vai ser
difícil

-

@MvKriiger
@MussumAlive E a
Samúdio
RETUITADO POR
MUSSUM)
@dontwannabeme
@MussumAlive e a irmã do
Belfort
RETUITADO POR
MUSSUM)
@cfabriciomg

@MussumAlive E o
respeito??
@newtonaguiar
@dontwannabeme
@MussumAlive e o meu
salário?
@dontwannabeme
@newtonaguiar kkkkkkk tá
no mesmo lugar q o meu, ou
seja...no limbo!!
@MatheusRizzieri
@MussumAlive e a
Madeleine

Alguém tem 04.10
uma receita
marota do
IFTTT aí
pra
compartilhar
?

21:05

0

0

@qcalderoni
@MussumAlive e a
engenheira Patrícia.
@ubapuehler
@MussumAlive. Pq vc n faz
a bebida brutus punch ???
@MussumAlive
@ubapuehler Vou procurar
:)
@ubapuehler
@MussumAlive. So cuidado
. A original. .. reza a lenda...
derrubou o campeao em
bebidas com 1 copo :3
@MussumAlive
@ubapuehler huahauahuaha
@chaosinsync
@MussumAlive só uso
IFTT as vezes com com as
Phillips hue e instauram e
espn pras luz piscar quando
tem gol hahaha
@MussumAlive
@chaosinsync
hauahuahauhauhauha boa!

A
brincadeira
de bêbado
que deu
errado
http://bit.ly/
1a4aG8z
RT
@rubarriche
llo Muito
legal toda a
repercurssao
da historia
da F1. se a
porta se
abrir, estou
dentro... //
MAS
CARRO DE
F1 NAO
TEM
PORTA
Vai
trabalhar
vagabundo,
ainda não é
meia-noite
RT
@metros_sp
: I'm at
baladinha
monstra w/
12 others
transportes
públicos
@fran_krys
2

04.10

23:00

0

0

-

Link para o site do Bebida
Liberada

04.10

23:01

0

0

-

-

04.10

23:05

0

0

@metros_sp
@MussumAlive trampar de
sexta a noite eh crime mano
pode pesquisa

-

04.10

23:07

0

0

Em resposta ao tweet:

-

@fran_krys
Esse povo do Twitter me
mata de vergonha
@BlogPGA
@MussumAlive @fran_krys
3
@fran_krys
@BlogPGA
@MussumAlive tá difícil
gente

Uma coisa
que não
está: Fácil

04.10

23:08

23

3

Só croutton
on line

04.10

23:13

1

0

@bobagento
kibar texto é
sujo

04.10

23:15

1

0

@victorantunes_
@MussumAlive ou como
dizem os gringos: the thing
is black
@BarbaraCurlee
@MussumAlive seu cru!

-

@oversodoinverso
@MussumAlive
@bobagento
AUHEHUEAUH

-

-

@MussumAlive
@oversodoinverso
@bobagento
HAUAHUAHUAHAU

Um
banheiro tão
químico que
passou a
fabricar
metanfetami
na para
sustentar a
família

04.10

23:56

0

0

- SAY THE 05.10
DRINK'S
NAME
HEISENBE
RG
- YOU'RE
GODDAM
RIGHT! http://bit.ly/
DrinkHeisen
berg

00:27

1

1

@f_sifuentes
@MussumAlive
@bobagento pior mesmo é
programa de TV que kiba o
PRÓPRIO programa
-

-

RT

@jaquebenatti 5 out
@MussumAlive I'M THE
ONE WHO DRINKS! ;D
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MussumAlive 5 out
@jaquebenatti
hauahuahuahua <3
@alinemaria 5 out
@MussumAlive Muito bom!

Link para o site bebida liberada

@MussumAlive 5 out
@alinemaria \o/
Bêbado ou
Drogado.
Qual é a
melhor
companhia?
http://bit.ly/
18KZ7Oh
Pelo ronco
da cuíca

05.10

01:00

0

0

@danimaia_ 5 out
@MussumAlive o
importante é estarem sempre
todos na mesma vibe hahaha

05.10

01:24

4

0

@Matheus_Andrade 5 out
@MussumAlive esse
cobertor pinica
RETUITADO POR
MUSSUM)

Link para o site bebida liberada

-

@berrecastorch 5 out
@MussumAlive esse cu ja
levou monstros veiudos das
cabeças redondas lascadas
no meio
@MussumAlive 5 out
@berrecastorch MEU DEUS
CARA
@berrecastorch 5 out
@MussumAlive o que? Fui
sutil até demais

Pelo ronco e
pelo berro

05.10

01:27

1

0

@chicowDUDU 5 out
@MussumAlive esse cú já
levou pika ...
@MarceloCanova_ 5 out
@MussumAlive Esse cu já
levou ferro!
@MatheusDracon 5 out
Pelo cheiro da cebola ..
@MussumAlive
@EuSouDesse 5 out
@MussumAlive esse cú já
levou ferro?
@NatallyAndressa 5 out
@MussumAlive Meti a testa
no ferro!
RETUITADO POR

-

MUSSUM)
@Ricardo_Patox 5 out
@MussumAlive esse cu já
levou ferro. XD
@berrecastorch 5 out
@MussumAlive pela cor
desse seu tênis
RETUITADO POR
MUSSUM)
@chicowDUDU 5 out
@MussumAlive esse cú
já.levou ferro
@rodrigosillos 5 out
@MussumAlive seu cú ja
levou berro!

Pelo som do
maquinário

05.10

01:32

1

0

@TechJoker 5 out
@MussumAlive Vira a
bunda que eu enterro... OPA
! ~APAGAR~
@Matheus_Andrade 5 out
@MussumAlive você gosta
de baralho
RETUITADO POR
MUSSUM)
@oadrianojr 5 out
@MussumAlive Esse cu
gosta de um caralho.
@lovsguimaraes 5 out
@MussumAlive eu vou pro
armário
RETUITADO POR
MUSSUM)
@lovsguimaraes 5 out
@MussumAlive sepa dps eu
saio
@TechJoker 5 out
@MussumAlive MEU
PEIXE SE AFOGOU NO
AQUÁRIO.
@pdrosilveira 5 out

@MussumAlive Pela cor da
maquiagem...
RETUITADO POR
MUSSUM)
@markwoulddo 5 out
@MussumAlive Pelo
Araketu quando toca...
@GisaMarttins 5 out
@MussumAlive sua cabeça
já levou galho

Declaração
de amor
http://bit.ly/
172SI4i

05.10

03:00

1

0

O melhor
exercício
para o fim
de semana
http://bit.ly/
15RQ24p
As 5 bebida
alcoólicas
mais
consumidas
do mundo
http://bit.ly/
15v9KTa

05.10

05:00

2

1

05.10

07:00

0

0

10 coisas
que não
devem ser
feitas no
banheiro
masculino.
http://nblo.g
s/PLuqc

05.10

08:00

1

0

@Preto_l 5 out
@pdrosilveira
@MussumAlive pelo som
desse berimbal esse cu ja
levo pau ...
@rhamiz 5 out
@MussumAlive ouve ai,
abraços!
https://www.youtube.com/w
atch?feature=player_embedd
d&v=c9h82
v Q……
@ericohribeiro 5 out
“@M
A v :
h
exercício para o fim de
semana
h ://b . y/15RQ24 ”
é pra ti @mkkurtz
@pribrito_ 5 out
Caramba... Cade a tequila?!
RT @MussumAlive: As 5
bebida alcoólicas mais
consumidas do mundo
http://bit.ly/15v9KTa
@DDanielmaxx 5 out
@MussumAlive esperava o
whisky no lugar da cachaça.
-

Link para o site Bebida
Liberada

Link para o site Bebida
Liberada

Link para o site Bebida
Liberada

Link para o site Bebida
Liberada

Boca de
bêbado não
tem dono
http://bit.ly/
18DUrfc
Sandálias de
esqueleto
http://bit.ly/
17EZY5c
Pinturas
feitas com
cerveja!
http://nblo.g
s/PLD53
Como
"embranque
cer" um Rap
- Get Low
http://bit.ly/
1cDPnZd
Steve-O faz
pegadinha
do cara
ensanguenta
do
http://bit.ly/
1bIjj6i
A partir de
hoje eu vou
dar mais
atenção ao
Google+.
Quem quiser
acompanhar,
só circular :)
http://google
.com/+bebid
aliberada
3 tipos de
pessoas
http://nblo.g
s/PLKq7
Aprenda a
fazer o drink
Heisenberg!
http://bit.ly/
DrinkHeisen
berg

05.10

09:00

2

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

09:32

2

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

10:01

2

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

11:00

2

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

11:01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

11:24

0

0

-

Link para o Google+

05.10

12:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

05.10

12:42

1

1

-

Link para o site Bebida
Liberada

Copo News 05.10
#003
http://bit.ly/
1fMx8QS
Milky Pin05.10
up – Um
ensaio Pinup com
mulheres
vestindo
leite
http://bit.ly/
1aWi9Tv
@FerGabi
05.10
Se quiser,
pode partir o
meu
coração, só
não derruba
a minha
cerveja.
(@caruuuuu
ulina )
RT
Festa a
fantasia:
Sempre tem
umas mais
saidinhas!
http://bit.ly/
192QxuQ
O que que o
Bruno de
Luca fez
agora?

Quem ja
comeu a
mãe do
Bruno de
Luca dá RT.
Quem quer
comer
Favorita

13:00

1

1

-

Link para o site Bebida
Liberada

13:01

2

2

-

Link para o site Quebrando o
Galho

13:05

0

0

-

-

05.10

13:19

1

0

-

Link para o You Toba

05.10

13:30

0

0

@martorelli 5 out
@MussumAlive comeram a
mãe dele e agora ele tá
dando piti.

-

05.10

13:37

6

4

@Lipasso_Pinto 5 out
@MussumAlive
https://twitter.com/brunodelu
ca/status/386516428863840
256 …
@sirpeppersea 5 out
@MussumAlive Tô
comendo agora.
@weullers 5 out
@MussumAlive "Eu
comeria ele a a mãe dele" //
@rafinhabastos, sobre a mãe

do Bruno de Luca.

Panela de
Metal: XBODE:
Aprenda a
fazer o
legítimo XBode com o
Dewwytto, o
filho
legítimo do
capeta e
d
[…]
http://bit.ly/
17FX8wG
O bebum de
cada signo
http://bit.ly/
16WQ4up
Breaking
Bad Roteiro de
Star Trek
por Badger
(Ilustrado e
legendado)
http://bit.ly/
1e76QNM
Butecomédi
a - Maçãs
Mágicas
http://bit.ly/
14BPvmm
Existe
alguém que
não mata a
puta depois
do sexo?
No GTA

05.10

14:33

0

0

-

Link para o You Toba

05.10

15:00

2

0

-

Link para o site bebida liberada

05.10

17:00

0

0

@raru_maru 5 out
@MussumAlive Ja ta fora
do youtube :/

Link para o site bebida liberada

05.10

19:00

0

0

-

Link para o site bebida liberada

05.10

20:04

2

0

@suzukileonardo 5 out
@mussumalive eu mato pra
pega meu dinheiro de volta
hahaha

-

05.10

20:05

2

0

@EuDanielNunes 5 out
@MussumAlive Sempre
mato ela de soco. Kkkkk
@elciooliveira 5 out
@MussumAlive na vida real
têm gente que faz tbm
@dannafreitas 5 out

@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kk
Kkkkk
@Carlyson 5 out
@MussumAlive Ufa!
@LuizAssisF 5 out
@MussumAlive eu! Juro
que já fiz isso. Deus é
tistimunha
Ressaca
Animal
http://bit.ly/
185xvHk
A polícia faz
tudo por
comida
http://instagr
am.com/p/f
GuUVFD5l
F/
Olhae RT
@MarinaBo
lada: Gente
a Angelina
Jolie vai
doar seus
peitos, para
me ajudar na
Campanha!
50 motivos
para beber
http://bit.ly/
1fyhXgU

05.10

21:00

0

0

-

Link para o site bebida liberada

05.10

21:02

1

0

-

Link para o Instagram do
Mussum

05.10

21:45

0

0

-

-

05.10

23:00

2

1

-

-

E o Luno de
Bruca?

06.10

00:19

4

0

@_WeeV 6 out
@MussumAlive que
trocaralho do cadilho
RETUITADO POR
MUSSUM)

-

@dekolira 6 out
@MussumAlive Lukita da
galera!

"Vale a pena 06.10
experimenta
r se você
gosta de
sexo. Você
gosta de
sexo... não
gosta?" Fia, eu sou
blogueiro

00:52

7

0

@biamorgaado 6 out
@MussumAlive até gosta
mas num faz
RETUITADO POR
MUSSUM)
@RaulMartinzz 6 out
@MussumAlive Ou seja,
Capaço kkkkkkkkkkkkkkk
RETUITADO POR
MUSSUM)
@nessaferry 6 out
@MussumAlive tá
explicado
RETUITADO POR
MUSSUM)
@DaniBirita 6 out
@MussumAlive ai amigo, q
situação heim
ahauahuahahaha
@MussumAlive 6 out
@nessaferry eita porra,
peitos twitteiros
@d015872 6 out
@nessaferry tetao
@nessaferry 6 out
@MussumAlive hahahahaha
besta!
@MussumAlive 6 out
@DaniBirita ta facil não
Dani

O Fábio Jr.
errou o
guarda
roupa e
pegou as
roupas do
Fiuk?

06.10

00:57

4

0

@weullers 6 out
@MussumAlive Cabei de
postar isso. E o Serginho
Genipapo tá com o chapéu
do menino
@MussumAlive 6 out
@weullers hauaaaua
@iolandafonseca 6 out
@MussumAlive kkkkkk...
pensei o mesmo

Spine
06.10
Vodka Uma
espinha
dorsal
dentro da
garrafa
http://bit.ly/
14jbS3g
@GeovaneC 06.10
orra
@MussumA
live Cheguei
agora da da
balada! tá
ligado que te
considero
pakas!
RT
Mulheres
adoram
cerveja (20
fotos)
http://bit.ly/
1fzASb1
O que
acontece
quando um
bebum faz a
marcação na
rua
http://bit.ly/
1aUSm2a
Never
Drinking
Again –
Nunca mais
vou beber
http://bit.ly/
1d3dIdn
Italianos
inventam
pasta de
cerveja
http://bit.ly/
1d5PJKC

01:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

01:02

0

0

-

-

06.10

03:00

1

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

05:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

07:00

1

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

09:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

Nunca tente
zoar um
bebum se
você
também
estiver
bêbado
http://nblo.g
s/PMNL4
Hoje é
domingo. Pé
de cachimbo

06.10

10:06

0

0

-

06.10

10:29

10

0

@Lary_aku 6 out
@MussumAlive Pé de
cachimbo ou pede
cachimbo??
@victovasco 6 out
@MussumAlive O
cachimbo é de barro
@LilizinhaNani 6 out
@MussumAlive cachimbo é
de barro, bate no jarro.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@CabeludoMoreira 6 out
@MussumAlive O jarro é de
ouro, bate no touro.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@mariaflor_ 6 out
@MussumAlive nao é "pe
de cachimbo",mas sim "pede
cachimbo" ;)
@mariaflor_ 6 out
@CabeludoMoreira
@MussumAlive o touro é
valente,bate na gente
@gustavogalvao 6 out
Domingo PEDE cachimbo.
Cortesia do Mario Prata. RT
@MussumAlive: Hoje é
domingo. Pé de cachimbo
@andre_cerqueira 6 out
@MussumAlive Cachimbo é
de ouro, bate no touro

Link para o site Bebida
Liberada

Fantasias
para
cachorros
http://bit.ly/
1951cH7
20 maneiras
de abrir uma
cerveja
(GIFS)
http://bit.ly/
16bIIDS
Homenagem
a Breaking
Bad em
forma de
drink! Aprenda a
fazer o drink
Heisenberg!
http://bit.ly/
DrinkHeisen
berg
Qual tipo de
Bêbado é
você??
http://nblo.g
s/PMU0K
Galera, o
cachimbo é
meu, se eu
quiser que
ele tenha um
pé, o
problema é
meu
"Quando eu
estiver
sendo chato
me avisa,
blz?" - Se
você avisar
a pessoa vai
ficar puta e
te chamar de
ignorante.

06.10

11:00

0

0

-

Link do site do Quebrando o
Galho

06.10

11:00

2

0

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

11:43

1

0

@simidea 6 out
“@M
A v :2
maneiras de abrir uma
cerveja (GIFS)
h ://b . y/16b DS ” ú
amigos
-

06.10

12:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

12:39

1

0

06.10

12:40

5

2

@tensoblog 6 out
@MussumAlive TU TEM
VIDEO GAME?

-

@MussumAlive 6 out
@tensoblog POR QUÊ? SÓ
PORQUE EU SOU NEGRO
NÃO POSSO TER
CONDIÇÕES
FINANCEIRAS DE
COMPRAR UM VIDEO
GAME?
@MussumAlive 6 out
@tensoblog xbox, me add na

Link para o site Bebida
Liberada

live mussumalive

@tensoblog
POR QUÊ?
SÓ
PORQUE
EU SOU
NEGRO
NÃO
POSSO
TER
CONDIÇÕE
S
FINANCEI
RAS DE
COMPRAR
UM VIDEO
GAME?
Cocoroco e
Spirytus
Rektyfikowa
ny - As
bebidas
mais
alcoólicas
do mundo
http://bit.ly/
16uA5kG
Acho que
vou começar
a fazer
sorteios no
G+, pq aí
ninguém
participa e
eu fico com
o prêmio
Descendo
uma vala de
drenagem
com um
Caiaque a
quase
60km/h
http://bit.ly/
1bMlPZh

06.10

12:48

5

2

-

-

06.10

13:00

0

0

-

Link do Bebida Liberada

06.10

13:01

1

0

-

-

06.10

13:02

2

0

-

Link para o Bebida Liberada

As vezes eu
tenho
vontade de
ser mãe só
pra manjar
de
meteorologi
a
Mulheres
ficam
bêbadas
colocando
vodka no
absorvente
http://bit.ly/
19FOpuj

06.10

06.10

Copo News 06.10
#008: Tudo
o que rolou
na semana
comentado
na mesa de
bar com
muito
humor
http://bit.ly/
17KfrRp
Copo News 06.10
#007 Silvio
Santos,
Naldo, GTA
V e muito
mais
http://bit.ly/
16ByFuD
Será que se
06.10
fizermos
uma
vaquinha
conseguimo
s comprar o
Ibson e
deixa-lo fora
do
Corinthians?

13:07

15:01

14

1

5

0

@Desvirtuado 6 out
@MussumAlive eu tenho
um tio que acerta que vai
chover sempre que dói o
joelho dele...
@MussumAlive 6 out
@Desvirtuado caraca =O
@CatiaLee 6 out
@MussumAlive hahahaha
isso explica muita coisa
hahahahaha

16:33

0

0

@betoarcaro 6 out
“@M
A v :M h
ficam bêbadas colocando
vodka no absorvente
h ://b . y/19
j”
eu já sabia! Aliás,alí, ficam
"Facinho"!
-

17:01

0

0

-

17:12

18

1

@fonseca_ricardo 6 out
@MussumAlive Político,
Politiqueiro e Politicagem.
http://ricardofonseca.tumblr.
com/
@Lihmiguel 6 out
@mussumalive Tem a
minha contribuição.

-

Link do Bebida Liberada

Link para o bebida liberada

Link para o bebida liberada

-

@pauliinho_10 6 out
@MussumAlive eu
contribuo...

Eu aqui de
boa com os
manos
http://instagr
am.com/p/e
0rvvjTgL7/
Eu aqui de
boa com os
manos
http://instagr
am.com/p/e
0rvvjTgL7/
Barbudo
Sixpack
http://bit.ly/
1dRxyY1
HU3
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
AnQ5WFuo
7 Q…
"Nóis já
tâmo uma
bosta" (CENI,
Rogério)

Gente, what
é a need
disso?

06.10

18:36

0

0

@fernandonarita 6 out
@MussumAlive poderia
incluir nessa vaquinha tbm o
Maldonado...
@arioldo 6 out
@MussumAlive tamo junto,
ed rock

Link para o instagram de outra
pessoa

@MussumAlive 6 out
@arioldo Decidi assumir
meu perfil mais conhecido
@arioldo 6 out
@MussumAlive certinho.

06.10

19:01

0

0

06.10

19:08

2

0

06.10

19:09

16

2

-

-

Link para um vídeo no
Youtube de futebol

@allan_4p 6 out
@MussumAlive e jaz faz
tempo isso !

-

@VHMB 6 out
@MussumAlive ja ja vao
querer fazer xuca!
Hahahahaha

06.10

19:16

8

1

@betoarcaro 6 out
“@M
A v : "Nó já
tâmo uma bosta" - (CENI,
R gé )” M d ?
-

-

A Granada
Tripla!
http://bit.ly/
1aNVvxo
Indo para a
internet
http://instagr
am.com/p/fJ
dJ__j5kn/
As mais
belas
garrafas de
tequila
http://bit.ly/
GHHzv0
@malvadrez
a que gay

06.10

21:00

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

22:28

0

0

-

Link para o perfil no
instragram do Mussum

06.10

23:0 1

2

1

-

Link para o site Bebida
Liberada

06.10

23:39

0

0

Em resposta ao tweet:
@malvadreza 6 out
Amanhã muita coisa vai
mudar e até melhorei meu
humor. Quero atrair só
coisas boas então chega de
mimimi.
@malvadreza 6 out
@MussumAlive Que hétero.

Quem nunca
passou por
isso?
http://bit.ly/
197kXhf

07.10

01:01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

e Nuke Uma bomba
em forma de
drink
http://bit.ly/
1bI3kYc
Sourtoe
Cocktail - O
drink com
um dedo
humano
http://bit.ly/
1dYe8Cx

07.10

03:01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

07.10

05:01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

Insane Beer
Time Imperial
***king
Stout
http://bit.ly/
1407Fhl
BOM DIA
NEGADS!

07.10

07: 01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

07.10

07: 28

3

0

@dsachetti1910 7 out
@MussumAlive Bom dia
cerveja de pneu!

-

@fb_dalton 7 out
@MussumAlive Bom dia,
gema de ovo centenário de
gansa.
RETUITADO POR
MUSSUM)

O que tem
de bom pra
hoje?

07.10

07: 39

0

0

@Miudinhooo 7 out
@MussumAlive Bom dia
Leandro :-D
@JosyOliiveira 7 out
@mussumalive hoje é
segunda-feira, cara. O que
pode ter de bom nisso? N A
DA!
@amancebados 7 out
@MussumAlive Boletos há
pagar! (Digo boletos a
calotear)

@ORomeni
que dignis!

Empresa
cria uma
máquina
capaz de
gelar uma
latinha de
cerveja em
45 segundos
http://nblo.g
s/PO9hG

07.10

07.10

08: 02

08: 18

0

4

0

3

Em resposta ao tweet:

-

@ORomenique 7 out
Mé pra espantar o friozis
"@MussumAlive: O que tem
de bom pra hoje?"
@misterabu 7 out
Link para o site Bebida
@MussumAlive enriqueceu Liberada
@allandiego7 7 out
Santa mãe de Deus! RT
“@M
A v :E
cria uma máquina capaz de
gelar uma latinha de cerveja
em 45 segundos
h :// b .g /P 9hG ”
@Rodolfovl 7 out

@MussumAlive vai vender
com força essa máquina !!!

Bom dia
07.10
http://instagr
am.com/p/f
KiWVcj5lL/
Animais
07.10
com olhos
de anime
http://bit.ly/
17MZhXq
Hoje tem!
07.10
http://bit.ly/
17o1BBL

08: 33

1

0

-

Link para o Instagram perfil do
Mussum

09: 00

1

0

@Pascoaleia 7 out
@MussumAlive Bom dia
Coca-Cola!!!

Link para o site Quebrando o
Galho

09: 01

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

"Graças" a
07.10
internet eu
consigo ver
outro
sentido
nesse aviso
do metrô
http://instagr
am.com/p/f
Kp3E-D5tb/
Venha para
07.10
o lado negro
da força.
Nós temos
cerveja
http://nblo.g
s/POzyW
Gostei de
07.10
um vídeo
@YouTube
de
@purosso
http://youtu.
be/tpJw5Gx
R5Y4?a
Tattoodo
Errado Bom Dia
SegundaFeira

09: 42

0

0

-

Link para o Instagram perfil do
Mussum

10: 03

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

10: 43

1

0

@purosso 7 out
@MussumAlive tudo
NOSSO, mano :D abrass e
valeu.

Link para Youtube

@MussumAlive 7 out
@purosso Você é foda meu
véi, já dou like na confiança
antes de assistir
@purosso 7 out
@MussumAlive valeu
mesmo, mano ;) feedbacks
como esse me fazem sorrir
logo cedo :D

@MussumAlive 7 out
@purosso <3 <3 <3

Tá na hora
de mudar de
avatar, né
negads?

07.10

10: 47

1

0

@evertonarakaki 7 out
@MussumAlive Mussum
criancis?

-

@LilizinhaNani 7 out
@MussumAlive troquei o
meu para o #outubrorosa!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@blogdotioted 7 out
@MussumAlive Põe o
segurança do Saul, lembra
do Breaking Bad.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@CidaToddy 7 out
@MussumAlive passou da
hora, coloca o negão sexy!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@ZombieTavares 7 out
@mussumalive bota o
Cirilis.
RETUITADO POR
MUSSUM)
Vou botar
avatar de
criancis

07.10

10: 52

0

0

@callmeowl_ 7 out
@MussumAlive
Cirilissssssssss!
@BF_1992 7 out
@MussumAlive Poe uma
foto do Mussumzinho poo
xD

BUTEQUIS
NEGADIN
HIS

07.10

10: 55

5

0

@LorenMaya1 7 out
@MussumAlive Que
gracinha!
@35cmentranasala 7 out
@MussumAlive VC JA
ERA UM TEZAUM
DESDE GURI
RETUITADO POR

-

MUSSUM
@callmeowl_ 7 out
@MussumAlive Que coisa
fofaaaa! Hahahaha
@CowboySL 7 out
Olha o @MussumAlive
jovem...jovem pra caralho,
diria...
pic.twitter.com/sjXh7fTx8t
@veronicaestrela 7 out
@MussumAlive Ownnnn...
que neguin mais bunitin!
Bora ali no butequis tomá
um danonin?
@MussumAlive 7 out
@veronicaestrela Quero
Biotônics
@veronicaestrela 7 out
@MussumAlive Tudo bem.
A primeira rodadis eu pago!!

@MussumA
live 7 out
AllCool #33
- Como
fazer o drink
PrimoVera
http://bit.ly/
18ivS7z
Alguém me
alcança a
garrafa de
Bitônico
Fontouris?
Beyoncé de
3 anos de
idade
http://bit.ly/
1b3kTyp
Cerveja
lança
coleção de
latinhas

07.10

11: 01

5

0

@MussumAlive 7 out
@veronicaestrela \o/
-

07.10

11: 10

0

0

-

07.10

11: 36

0

0

Link para o site Quebrando o
Galho

07.10

12: 02

1

0

Link para o site Bebida
Liberada

-

-

contando a
história da
cerveja
http://nblo.g
s/POQfi
Uma vez eu
fui num
show de
reggae mas
não me
deixaram
entrar
porque eu
não uso a
palavra
"positividad
e" no meu
vocabulário

Aff as mina
não joga
nada RT
@izzylulz:
Desafio:
Tente
adivinhar
quantas
cirurgias
plásticas a
Lizi fez no
nariz
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
IsoctVg8NB
o…

As 10
bebidas
mais
pedidas

07.10

12: 21

5

5

@cristianourso 7 out
@MussumAlive muita
vibração negativa esses
seguranças de show, acho
que eles precisam de um
ponto de equilíbrio, ou
liberdade pra cabeça.
RETUITADO POR
MUSSUM)

-

@MussumAlive 7 out
@danys_ verdade!

07.10

12: 30

3

0

@suzukileonardo 7 out
@mussumalive esse seu
avatar e mais legal que o
outro
@weullers 7 out
@MussumAlive Manos as
mina tem muita celulite e o
camera mete o desfoque pra
disfarçar!! Hahahahaha (Mas
pegaria todas)!
RETUITADO POR
MUSSUM)

Video no Youtube:
Las candidatas a Miss
BumBum se jugaron un
picadito para el infarto

@lucasmeerra 7 out
@weullers @MussumAlive
Celulite é tempero amigo
@weullers 7 out
@lucasmeerra
@MussumAlive É textura,
pra evitar escorregar de
cima. Ahahahahahah

07.10

13: 01

3

0

@RodrigoFxBar 7 out
@MussumAlive Ainda bem
que é "Miss Bumbum"
porque se fosse "Miss
Rosto" estariam fudidas!!!
@cvborges 7 out
@MussumAlive podia fazer
"as 10 bebidas mais pedidas
pelos negros"?

Link para o Bebida Liberada

entre os
gays
http://bit.ly/
15DgqVg
AllCool –
Aprenda
como fazer
o drink
Heisenberg
http://bit.ly/
199M9fk

07.10

13: 03

1

1

@viniconfessor 7 out
“@M
A v :A C
–
Aprenda como fazer o drink
Heisenberg
h ://b . y/199M9f ”
@eofurflesDV

Link para o Bebida Liberada

@allepallooza 7 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAAHAHAH
AHHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHA morri com seu
AVATARIS.....q
liiiiindooooooooo!!!!!!!!! =)
@MussumAlive 7 out
@allepallooza <3zis
Tattoodo
Errado –
Bom Dia
SegundaFeira: Se
você é o
típico
reclamão de
Segundafeira, esse
vídeo foi
feito es...
http://bit.ly/
1b3MAHv
Sugestões?
RT
@cvborges:
@MussumA
live podia
fazer "as 10
bebidas
mais
pedidas
pelos
negros"?

07.10

13: 34

1

0

-

07.10

13: 40

0

0

@elmeerr 7 out
@MussumAlive @cvborges
negro só bebe água, quando
dão.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@zeschaeffer 7 out
@MussumAlive o Mé, claro,
é vaga certa nessa lista
@superfura 7 out
@MussumAlive @cvborges
água potável

-

@doidniz 7 out
Cuba Libre? RT
@MussumAlive Sugestões?
RT @cvborges:
@MussumAlive podia fazer
"as 10 bebidas mais pedidas
pelos negros"?

Tá
07.10
fabricando
metanfetami
na? Assista!
http://bit.ly/
DrinkHeisen
berg
@SuperCar 07.10
uso Para
completar o
ciclo hipster
tinha que ter
postado a
foto no
instagram

13: 44

3

0

@cvborges 7 out
@MussumAlive sim. Tem
uma. Pergunte a um gay o
que ele bebe.
-

14: 00

0

0

Em resposta ao Tweet:

Se o
@tensoblog
fosse
processar
todo mundo
que diz que
comeu a
mãe dele, só
eu seria
processado

14: 31

Fique
parado por 3
minutos e
ganhe uma
cerveja

07.10

07.10

Link para o site Bebida
Liberada

-

@SuperCaruso 7 out
Chupa sociedade
mainstream! Estou comendo
spider cupcakes!!!!
pic.twitter.com/m8SR69yM
Zz

15: 01

2

0

0

0

@tensoblog 7 out
@MussumAlive E SE EU
FOSSE PROCESSAR
TODO MUNDO QUE
REALMENTE COMEU
MINHA MAE EU TERIA
QUE PROCESSAR A
CIDADE TODA
RETUITADO POR
MUSSUM)
@weullers 7 out
Se você fosse processar todo
mundo, sua mãe ficaria
chateada. @tensoblog
@MussumAlive
-

-

Link para o site Bebida
Liberada

http://bit.ly/
1678BDC

@DaniBirita 07.10
Entre
sábado e
terça, pq?

15: 21

0

0

Em resposta ao tweet:
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive de que dia
vc grava o allcool?
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive dia 16 a
gente tem uma reuniao em
sp a tarde, ia ver com meu
DOMINADOR se ele me
liberava da reuniao pra
gravar rsrs
@MussumAlive 7 out
@DaniBirita Demorou! :)
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive te aviso,
nao sei se consigo sair da
reuniao, pq o trem ta no meu
nome tambem :) a noite é
ruim ne?
@MussumAlive 7 out
@DaniBirita é meio dificil
por causa da iluminação,
mas dependendo podemos
tentar achar um lugar
iluminado pra gravar
@RenatooRufinoo 7 out
@MussumAlive
@DaniBirita Não perco por
nada se esse allcool sair com
vcs dois
@DaniBirita 7 out
@RenatooRufinoo
@MussumAlive ain :3
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive é né.. vou
ver primeiro entao o q
consigo e te falo..

Que Deus dê 07.10
vida longa
aos
criadores do
IFTTT e do
Buffer
Trailer em
07.10
3D de
Machete
Kills
http://bit.ly/
199U4HI
@Braungust 07.10
avo 7 out
Freela de
design,
alguém
procurando?
RT de quem
faz a Nair
Bello
Os 10
bêbados
mais
engraçados
da internet
http://bit.ly/
15AW12P
Só eu
entendo a
Beyoncé
falando "My
Xoxota"
aqui?
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
EXZsQb1U
qTQ&featur
e=youtu.be
& =1 2 …

Fala seus
Amarildo

16:05

0

0

@Satrejunior 7 out
@MussumAlive E aos do
Youporn e Xvideos também.

16:32

0

0

@MussumAlive 7 out
@Satrejunior Verdade!
-

16:34

0

0

-

-

07.10

17:01

3

1

-

Link para o Bebida Liberado

07.10

17:05

1

1

@broy_thfc 7 out
@MussumAlive entendi
"Preto idiota"
RETUITADO POR
MUSSUM)

Link para um vídeo da
Beyonce no Youtube

@CotoveloFormiga 7 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHA FALA
MESMO
RETUITADO POR
MUSSUM)

07.10

17:24

2

0

@fabisilva31 7 out
@MussumAlive Fala sim,
rs
@bacioli 7 out
@MussumAlive respeito q é
o nome do meu pai pfvr
RETUITADO POR
MUSSUM)

Link para o Quebrando Galho

@MussumAlive 7 out
@bacioli Sumidão seu pai
hein
@bacioli 7 out
@MussumAlive lógico q
nao, vejo ele todo dia haahah
@MussumAlive 7 out
@bacioli huahauahauha
@bacioli 7 out
@MussumAlive hahahaha
cé besta hein mano
@MussumAlive 7 out
@bacioli Faço o que posso
ahuahauahauhauah
@bacioli 7 out
@MussumAlive hahahaha tá
certo seu zé pelintra
@MussumAlive 7 out
@bacioli Óia a macumba aí
mano

Um cara
engravidou
uma vizinha
aqui e
depois
Amarildou

07.10

17:26

6

1

@bacioli 7 out
@MussumAlive hahahaha
@cluelessbastard 7 out
@MussumAlive Amarildar
is the new empirulitarzis
RETUITADO POR
MUSSUM)
@VictorPatriota 7 out
@MussumAlive pq vc não
tuita mais com o S no final?
@ceciwolf 7 out
@MussumAlive essa foi
muito sem graça

@sunsetak
olha bem
aqui e vê se
eu tenho

07.10

17:28

0

0

@MussumAlive 7 out
@ceciwolf :(
-

-

cara de
quem gosta
de preto
RT
Só os
maloqueiros
conhecem a
versão ao
vivo de Um
Bom Lugar
do Sabotage

07.10

17:43

1

2

@vinicius_lins1 7 out
@MussumAlive eu n sou
maloqueiro
@gizelamocelin 7 out
@MussumAlive eu não
conheço versão alguma.
@marcioquintao 7 out
@MussumAlive um monte
de leite com pêra foi
pesquisar no google.
@MussumAlive 7 out
@marcioquintao
hauahuahauahu fato
@_Tolito 7 out
@MussumAlive foi bom
fumar 1 do bom c Atlético
casa cheia
bate cabça faz presença e
diferença e representa o q é
feliz vários mano tdo d fé
@MussumAlive 7 out
@_Tolito e o som do Xis! É
o que diz que os mano POW
e as mina PÁ, Vamo agitar,
vagabundo num segundo no
ar, vem pra trincar!
@sunsetak 7 out
@MussumAlive eu sou
exceção
@MussumAlive 7 out
@sunsetak Vc nem era
nascida
@_Tolito 7 out
@MussumAlive o grafite na
parede já defende algum
direito daquele jeito assim
que é tem que por fé

@sunsetak 7 out
@MussumAlive ouvi de
dentro do saco do meu pai

Cara, vc é
07.10
branco RT
@vinicius_li
ns1:
@MussumA
live eu n sou
maloqueiro

17:45

1

2

Também,
olha a sua
cor RT
@gizelamoc
elin:
@MussumA
live eu não
conheço
versão
alguma.
Quando
você nasce
na Z/L ao
invés do
DVD da
Xuxa só
para
baixinhos,
você assiste
o DVD do
Show do
Racionais
Mãe,
compra um
GTA V pra
mim?: Joga
aí no seu
Windows
95, fera.
http://bit.ly/
19a9zPT

07.10

17:46

0

0

07.10

17:47

9

2

@MussumAlive 7 out
@sunsetak
hauahuahahuahuahuahauhau
@vinicius_lins1 7 out
@MussumAlive vdd
@rhamiz 7 out
@MussumAlive
@vinicius_lins1 sua opinião
é importante! abraços
...https://www.youtube.com/
watch?feature=player_embe
dd d&v=c9h82
v Q…
-

-

@jscjuliana 7 out
@MussumAlive vdd
@bemtto 7 out
@MussumAlive a arminha
de espoleta da Z/L faz 600
tiros/minuto

07.10

17:55

0

0

-

Link para o site Youtoba

Já vi muitos 07.10
vlogueiros/b
logueiros
postando
emails de
fãs dizendo
que foram
incentivados
a mudar
d …
http://instagr
am.com/p/f
LlafQj5it/
2013 e ainda 07.10
tem gente
que não sabe
o que rolou
entre o
Alexandre
Pires e o
Caio Ribeiro

18:21

0

0

-

18:55

3

2

@designermagrelo 7 out
@MussumAlive Caio
Ribeiro da globo?
RETUITADO POR
MUSSUM)
@_amandadepaula 7 out
@MussumAlive 2013 e não
sei quem é Caio Ribeiro
@JorgeHamilton 7 out
@MussumAlive lá no
mirante do pasmado.
Morreram uma grana de
propina para os policiais
não divulgar.
RETUITADO POR
MUSSUM)
@JosefinaFrania 7 out
@MussumAlive Eles
casaram?
RETUITADO POR
MUSSUM)
@GustavoAAS 7 out
@MussumAlive rolou
sequiço ??
@amandarizolli 7 out
Alguém me informa, por
favor?? RT @MussumAlive
2013 e ainda tem gente que
não sabe o que rolou entre o
Alexandre Pires e o Caio
Ribeiro
@tti_henrique 7 out

Link para Instagram do
Mussum

@MussumAlive mas q q
aconteceu então???

Ok, eu
conto:

07.10

18:59

0

0

-

Segundo
informações
, Caio
Ribeiro
quando
jogava pelo
Flamengo
foi pego
dentro de
um carro
fazendo
carícias
íntimas no
cantor
Alexandre
Pires

07.10

19:00

7

1

@porragoncalves 7 out
@MussumAlive Droga, meu
segundo palpite era sexo. :(
@Tellau 7 out
@MussumAlive eita hahaha
@AtrizArteira 7 out
@MussumAlive isso lá é
assunto pra criança tuitar? Já
pro cantinho da disciplina!
RETUITADO POR
MUSSUM)
@zafajr 7 out
@MussumAlive Eu ri...
@luaamathaus 7 out
@MussumAlive Cê tá de
brinqueichon, né?
@gabequinteiro 7 out
@MussumAlive
POLÊMICA
HAHAHHAHAHA
@orenantwittou 7 out
@mussumalive eit@, depois
de Carla Perez e Sheila
Mello, Caio Ribeiro é descer
o nível pra caralho
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MussumAlive 7 out
@gabequinteiro
huahuahauahuhauha só
reproduzo o que escuto
@gabequinteiro 7 out
@MussumAlive "eu n tenho
culpa de comer quietinho, no

-

meu cantinho boto pra
quebrar" AGORA TUDO
FAZ
SENTIDO
HAHAHAHAHA
RETUITADO POR
MUSSUM)
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive acabou com
meu sonho de pagode ale
pires
@MussumAlive 7 out
@DaniBirita pelo menos vc
já ta avisada
@DaniBirita 7 out
@MussumAlive ja troquei
ele pelo Pericles do Exalta
@MussumAlive 7 out
@DaniBirita
hauahauhauahauahauhaua
PQP DANI

Celest07.10
jewel-ale A primeira
cerveja feita
com
meteoritos
da Lua
http://bit.ly/
1b4Myiw
Agora fica a 07.10
pergunta:
SERÁ QUE
ISSO FOI
UMA
INDIRETA?
http://www.
vagalume.co
m.br/so-pracontrariar/ca
i-na.h
…

19:01

2

1

19:12

0

0

@DaniBirita 7 out
@MussumAlive
ahaiahaauahuahauag parei
-

@regin_castro 7 out
@MussumAlive Leandro vc
era muito mais negro quando
era bebe
@MussumAlive 7 out
@regin_castro Esse não sou
eu, quando criança era pobre
e não tinha cam. Minha
primeira foto foi na Febem
@duardoribeiro 7 out

Link para o Bebida Liberada

(Cai =>
Caio)

@MussumAlive quem
compôs a musica é o
neocrente do "entra na
minha casa, entra na minha
vida"...
@regin_castro 7 out
@MussumAlive eu era tao
pobre q aqui em minas nem
febem tinha =/

Nunca vi
mendigo
negro ser
ajudado no
Facebook

07.10

19:19

2

1

@MussumAlive 7 out
@regin_castro :((
@AtrizArteira 7 out
@MussumAlive o racismo
comeca ai
RETUITADO POR
MUSSUM)
@welli23 7 out
@MussumAlive PQ
MENDIGO NEGRO NAO
TEM FACEBOOK
RETUITADO POR
MUSSUM)
@LuisFelipeC_ 7 out
@MussumAlive mas no
Twitter sempre te ajudam
RETUITADO POR
MUSSUM)
@brumolinac 7 out
Só vale se for mendigo
modelo. Loiro de olhos
verdes... Não, pera.
“@M
A v :N c v
mendigo negro ser ajudado
c b
”
@renatinhadafdc 7 out
@MussumAlive Pq você
deve ser egoísta e não se
importa com a sociedade,
não tem os brotheres add só
pq subiu na vida --'
@MussumAlive 7 out
@renatinhadafdc Mas eu
não sou mendigo :(

Nada pode
te fazer
passar tanta
vergonha do
que posts
antigos no
seu blog

07.10

20:03

4

1

@tensoblog 7 out
@MussumAlive PODE SIM
MINHA MAE
@9ctor 7 out
@MussumAlive ou então os
primeiros tweets
RETUITADO POR
MUSSUM)
@voteleonardo 7 out
@MussumAlive imagina
daqui dez anos qnd voce for
ver suas dancinhas da vitoria
haheuaheu
RETUITADO POR
MUSSUM)
@MussumAlive 7 out
@voteleonardo
HAUAHUAHUAHUAHAU
HA

Esse
@robbson é
uma figura
mesmo
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
5F9vw9SRd
S4 …
Só os
homens
entenderão
esse gráfico
http://bit.ly/
15StrUf

07.10

20:55

1

0

07.10

21:01

1

0

@MussumAlive 7 out
@tensoblog
huahuahauahuahauhauah
Não vale zoar a própria mãe
@robbson 7 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHHAHAH
AHA

Link para um vídeo no
Youtube

@EuSouDesse 7 out
Link para o site Bebida
@MussumAlive homens que Liberada
mijam em pé
@JudePaulla 7 out
@MussumAlive eu entendi!
Será que sou homossexual?!
@MussumAlive 7 out
@JudePaulla Muito
provavelmente
@DaniBotan 7 out
@MussumAlive e se uma

mulher entender? Ela seria
lésbica ou travesti?! #vish

Caraio véi,
quanto
bullying
com a
gorda. É
assim na
vida real?

07.10

21:55

6

1

@MussumAlive 7 out
@DaniBotan Lésbica
@marianaaraujo21 7 out
@MussumAlive né assim
não, ooh!!
@GuiLucas07 7 out
Se o @Xauvinista faz tudo
que posta, sim.. HAHA RT
@MussumAlive Caraio véi,
quanto bullying com a
gorda. É assim na vida real?
@anitajara 7 out
@MussumAlive é sim! As
vezes pior.
@harpias 7 out
@MussumAlive É
RETUITADO POR
MUSSUM)
@essamari_ 7 out
@MussumAlive tô me
perguntando exatamente
isso. Muito pesado esse
diálogo
@giovanaspinelli 7 out
@MussumAlive sim
@marcimag_ 7 out
@MussumAlive estão
exagerando haha
@MussumAlive 7 out
@harpias :(
@orenantwittou 7 out
@mussumalive só com as
que não alimentam no
zoológico
@nessaferry 7 out
@MussumAlive pq? qq tem
eu ai?

@suzukileonardo 7 out
@mussumalive é pior ..
@lissaobass 7 out
@MussumAlive essa novela
ta com um clima muito
PESADO
Literalmente!
RETUITADO POR
MUSSUM
@Gulano 7 out
@harpias @MussumAlive
Não!
@EuGaabbi 7 out
@MussumAlive Minha mãe
tá aqui chorando sem fim
por causa da cena.
@Gulano 7 out
@harpias @MussumAlive
Minha mãe é gorda, eu sou
gordo. Não é pesado assim
não...
@MussumAlive 7 out
@EuGaabbi :((((((
@followdih 7 out
@MussumAlive pensei a
mesma coisa! Novela
pegando pesado!

Nem com os
pretos eles
pegavam tão
pesado

07.10

21:55

28

1

@GarciaErcilia 8 out
@MussumAlive e sim kkk :/
@RodrigoFxBar 7 out
@MussumAlive Amanhã to
fudido quando sair de casa
RETUITADO POR
MUSSUM
@mclapa 7 out
@MussumAlive ae para de
falar merda... Já não basta
roubar o nome do mussum.
Respeita os pretos
@MussumAlive 7 out
@mclapa Meu deus cara, o

que eu te fiz? Eu sou preto
tbm
@bbbmeuvicio 7 out
@MussumAlive mas essa
novela parece que foi feita
em outro país,não parece o
Brasil.
@bbbmeuvicio 7 out
@MussumAlive Como eles
vão pegar pesado se nem
existem nessa novela,ja
fomos excluidos :(
@mclapa 7 out
@MussumAlive q historia
eh essa de nem com os
pretos eles pegavam tao
pesado? Ta maluco?????
@MussumAlive 7 out
@mclapa Presta atenção na
conversa cara. Tô falando q
nem nas novelas onde exist
racismo o tema é tratado tão
explicitamente como nesse
caso
@mclapa 7 out
@MussumAlive vc ta
@mclapa 7 out
@MussumAlive vc ta dando
moral pra novela onde não
tem UM preto.
@MussumAlive 7 out
@mclapa Você quer que eu
assista só o que tem preto?
@mclapa 7 out
@MussumAlive por que vc
curte assistir o que so tem
branco?
@MussumAlive 7 out
@mclapa Eu não assisto só
pq tem branco ou só pq tem
preto, eu assisto pra poder

vir aqui no twitter, zoar e dar
risada com a galera
@mclapa 7 out
@MussumAlive pode rir
mas não compare o que os
pretos passam com bullying
de gordinha. Ser não preto
não eh ser bobo da corte
@MussumAlive 7 out
@mclapa E ser gordo é?
@mclapa 7 out
@MussumAlive eu sou
gordo rs .... Mas o que os
negros sofrem não eh
bullying, eh preconceito ,
massacre , etc ... Algo bem
mais profundo
@MussumAlive 7 out
@mclapa Eu sei mano, e foi
nesse sentido que comentei.
As novelas que relatam
casos de racismo são mais
brandos do que o bullying

Se eu fosse
a gordinha
dava uma
barrigada
nelas só de
raiva

07.10

21:58

8

0

@MussumAlive 7 out
@mclapa sendo que o
racismo é um assunto mais
pesado que deveria se
atacado de frente, não de
maneira velada como é feita
nas novelas
@enzoguilherme 7 out
Se fosse o @MussumAlive
sendo xingado na casa da
namorada ele roubaria o
abajour só de zuera.
@lucaasdelima_ 7 out
@MussumAlive faria
gordices
@RodrigoFxBar 7 out
@MussumAlive Quando
alguém mexe comigo e dou
umas tetadas
RETUITADO POR
MUSSUM

O gordo
pelo menos
pode
emagrecer

07.10

22:24

7

1

@carolinaocunha 7 out
@MussumAlive mas todo
gordo que fala isso nem
emagrece, né?
RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 7 out
@carolinaocunha
hauahauhuaha verdade!
@Janes_Fabulous 7 out
@MussumAlive o preto nem
banho de Cândida resolve ;(
RETUITADO POR
MUSSUM
@TioMateus 7 out
@mussumalive deve ser
foda ser preto e não clarear
nunca :(
RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 7 out
@Janes_Fabulous :(((((
@MussumAlive 7 out
@TioMateus triste :(((
@suzukileonardo 7 out
@mussumalive pode mas
nao qué
@blogTCH 7 out
@MussumAlive e foto sem
flash com negro ? se ele nao
sorri, ele passa
desapercebido
@realguitenquini 7 out
@MussumAlive e o negro
pode ter vitiligo
@ThataHC 7 out
@MussumAlive gente, um
pretinho é tudo de bom! Por
que nao amar???
RETUITADO POR
MUSSUM

@carolinaocunha 7 out
@ThataHC @MussumAlive
adooooro os negão <3

Arma
07.10
especial
para os
Ninjas
Bebuns
http://bit.ly/
16jn9hE
Pelas
07.10
alucinações,
certeza que
esse País das
maravilhas é
a Colômbia

@tensoblog
Mano,
compra um
Mac que já
vem tudo
pronto

07.10

23:01

0

0

23:10

17

2

23:12

@Negressco 7 out
@MussumAlive Queria ver
você falar isso pro Michael
Jackson
-

@LilizinhaNani 7 out
@MussumAlive eu queria
beber e comer o que ela tá
bebendo e comendo. Ela tá
mto louca!!
@MussumAlive 7 out
@LilizinhaNani demais!
Em resposta ao:

0

@tensoblog 7 out
RADEIB HD7770 1GB
MODELO 20G POR 411
REAIS TA BOM OU NAO
VALE A PENA?
@AhNegao 7 out
@tensoblog compra geforce
a caixa é mais bonita

@taviao
Diga que eu
mandei um
abração tbm

07.10

23:23

0

0

@tensoblog 7 out
@AhNegao PELA
PRIMEIRA VEZ NA VIDA
TO MONTANDO UM PC
AMD E ESTOU COM
MEDO PQ A CAIXA É
VERMELHA E NAO
AZUL DA INTEL
Em resposta ao:
@taviao 7 out
então, anotem aí: vou ligar
pra minha mãe mandar um
abraço pra ela

-

Vejo o
@tensoblog
se matando
para montar
um
computador
e penso:
Obrigado
Steve Jobs

07.10

23:24

0

0

@regin_castro 7 out
@MussumAlive @tensoblog
LEANDRO VC USA
MAC?????????
@tensoblog 7 out
@MussumAlive GAY
@MussumAlive 7 out
@regin_castro De maneira
hétero, mas uso
@regin_castro 7 out
@MussumAlive nossa pensa
se o mussum usaria uma
coisa dessas, pensa comigo...

CAARALE
OOOOOO
RT
@brogui:
Como fazer
Torrone:
http://youtu.
be/fzxcoJeLwM
*___*

07.10

23:31

3

0

@MussumAlive 7 out
@regin_castro verdade :(
@brogui 7 out
@MussumAlive S2

Link para um vídeo do
Youtube

@MussumAlive 7 out
@brogui vc é foda mano!
@brogui 7 out
@MussumAlive DANÇA
DA COMEMORAÇÃO!!!!!
@MussumAlive 7 out
@brogui
AHUHAUAHUAHUAHAU
HAUHAUHA

3 tipos de
pessoas
http://bit.ly/
17eBxYM
Arma
especial
para os
Ninjas
Bebuns
http://bit.ly/
16jn9hE

14.10

01:06

1

0

14.10

03:06

0

0

@leonardovazb 14 out
@MussumAlive eu seria o
bêbado e já estaria no
segundo copo hahaha
@tittamelo 14 out
@MussumAlive ta na hora
de fazer algum allcool com
jurupinga :b

Link para o Bebida Liberada

Link para o Bebida Liberada

Guitar Hero
para
mulheres –
Mulher
Hero
http://bit.ly/
15bcE33
Qual tipo de
Bêbado é
você??
http://bit.ly/
1abrcxB
Tenham
todos um
bom dia
http://instagr
am.com/p/fc
hQZwD5ln/
A garrafa de
vinho mais
cara do
mundo custa
mais de
R$425.000,0
0
http://nblo.g
s/Q26LE
@Rene_Silv
a_RJ AÍ
SIM!!

Como fazer
sua
namorada
pegar uma
cerveja para
você
http://bit.ly/
19wRNGl

14.10

05:06

2

0

-

Link para o Bebida Liberada

14.10

07:06

2

0

@WladisonLeastro 14 out
@MussumAlive todo tipo.

Link para o Bebida Liberada

14.10

08:06

2

0

-

Link para o perfil do Instagram
do Mussum

14.10

08:25

2

0

@debordin 14 out
Link para o Bebida Liberada
@MussumAlive Só digo que
dava pra comprar muitas
latinhas de cerveja. Bom
dia.

14.10

08:53

2

0

Em resposta ao twitter:

Link no tweetpic da tampa da
cerveja do Mussum

@Rene_Silva_RJ 14 out
E ai negadz! Tenhamos
todos uma boa noitisss
beijisss fuiiixx
@MussumAlive
pic.twitter.com/nY0ZsfWDg
d

14.10

09:06

1

0

@Rene_Silva_RJ 14 out
@MussumAlive aqui no
Alemão vende
t.co/dtzpJbHr2u
-

Link para o Bebida Liberada

Capitão
Ressaca
http://nblo.g
s/Q2f2r
Australianos
inventam a
primeira
cerveja que
não causa
ressaca
http://nblo.g
s/Q2f2q
Drinks
personificad
os
http://bit.ly/
16elhVU
Gravação
com os
manos do
@canalfomi
nhas c/c
@gabrielgo
doy13
marcosdadi,
@fabianotat
u
@gabequint
eiro
http://instagr
am.com/p/fc
3eevD5ho/
Curti pra
caralho!
Valeu
@canalfomi
nhas !
http://instagr
am.com/p/fc
9beRD5qP/
Estao
querendo
comer a
minha mãe
RT
@Sorveta:
Boatos de
que a
mamãe do
@MussumA

14.10

10:03

0

0

-

Link para o Bebida Liberada

14.10

10:04

1

0

@danielzinsan 14 out
Essa é boa então!!
@mussumalive

Link para o Bebida Liberada

14.10

11:06

0

0

-

Link para o Bebida Liberada

14.10

11:24

2

0

-

Foto no instagram do muçum
sobre a gravação de um vídeo.

14.10

12:16

2

0

14.10

12:51

2

0

Foto no instagram do muçum
sobre a gravação de um vídeo.

@Sorveta 14 out
@MussumAlive me
disseram que ela é toda linda
e que vai na academia todo
dia. Não posso fazer nada,
cara. ¯\_(ツ)_/¯

-

live é "tia
gostosa".
Fiquei
sabendo.
Anéis do
14.10
Boba Fett
http://bit.ly/
19AKP3p
AllCool #35 14.10
- Como
fazer o drink
Heisenberg
http://bit.ly/
1fmS7xG
Deixa eu só 14.10
avisar que
não é a
primeira vez
que um
ladrão rouba
uma moto e
nem é a
primeira vez
que um
policial atira
num
bandido

13:00

2

0

Link para o Bebida Liberada

13:06

2

0

-

13:30

17

2

@dcardoso_ 14 out
@MussumAlive e muito
provavelmente: NÃO SERÁ
A ÚLTIMA

Link para o Bebida Liberada

@weullers 14 out
@MussumAlive Mas é a
primeira vez que a cena é
filmada por umaTekPIx!! A
câmera mais vendida do
Brasil! Ligue agora e peça
sua!!!
@arioldo 14 out
@MussumAlive
concordo....até porque aqui
na periferia a situação é
sempre complPÁ
@arioldo 14 out
@MussumAlive tomei um
tiro dento de casa
@MussumAlive 14 out
@arioldo
HUAHAHAUHAUHAUHA
UHAHAHHAUHAUHAUH
AUHAUHUAAHUAH

Essa
Batman não
vale nada:
Não disse

14.10

13:34

1

0

@vinissaoo 15 out
“@M
A v : Pá , é
um viral super herói!
-

Link para o bebida liberada

http://bit.ly/
1ckYXQF

Revenda de
hospedagem
é sua praia?
Confira
artigo da
@HostGator
Brasil com
as vantagens
de usar um
servidor
VPS!
http://goo.gl
/1YRhX6
O pub que
só te deixa
entrar se
curtir a
página deles
no Facebook
http://bit.ly/
166OaKW
No vídeo da
moto eu
senti falta
de: "É isso
aí galera, se
você gostou
do vídeo
clique em
gostei aqui
em baixo, se
inscreva no
nosso
c
…
Aqui quem
fala é o
mussumaliv
e e está
começanPá!
Pá! RT
@arioldo:
@MussumA
live Fala
galera do
Bebida
Liberada

14.10

14:33

0

0

-

Link para o site Host Gator
tratando de hospedagem de site

14.10

15:06

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

14.10

15:09

10

01

@cluelessbastard 14 out
@MussumAlive O cara nem
fez a dancinha da vitória
depois de roubar o cara.
Poser!

-

@arioldo 14 out
@MussumAlive Fala galera
do Bebida Liberada

14.10

15:16

10

01

@arioldo 14 out
@MussumAlive
aheuaheuaheuaheuaheuaheu
a

-

@gabequint 14.10
eiro 14 out
Quarta o
programa do
@CanalFom
inhas vai
estar animal,
com
participação
especial do
queridissimo
@MussumA
live e seu
drink
hehehe
RT
QUEM TA
TRETAND
O AE?

14.10

15:19

1

1

-

15:32

0

0

@raul_ferreira 14 out
@MussumAlive nem me
convidaram

-

@CarlinhosFoda_ 14 out
@MussumAlive meu piru

Então é só
uma
briguinha
RT
@Carlinhos
Foda_:
@MussumA
live meu
piru
branca pfvr
RT
@ronyvandr
ade:
@MussumA
live vou ali
pegar uma
hornet p
mim, quer
uma?

14.10

15:34

0

0

14.10

15:35

3

0

@ronyvandrade 14 out
@MussumAlive vou ali
pegar uma hornet p mim,
quer uma?
@CarlinhosFoda_ 14 out
@MussumAlive )))))):

@grepi 14 out
@MussumAlive
@ronyvandrade não esquece
de usar o Juliet, ok?
@ronyvandrade 14 out
@grepi @MussumAlive não
esquecerei de levar dois tiros
tbm!
@grepi 14 out
@MussumAlive
@ronyvandrade faz parte!

-

Tá td lá na filmagem!!!
rsrsrs

Tudo fica
mais fácil
quando você
se lembra
que não é
obrigado a
entrar na
internet nem
ser amigo,
seguir ou
comentar
nada nas
redes sociais
A sociedade
internética
se
digladiando
e eu aqui
tentando
baixar meu
TWD
maroto

14.10

15:42

11

0

-

14.10

16:38

3

1

@jahminho 14 out
@MussumAlive Procura no
kat.ph e baixa a legenda no
Legendas.tv que já deve ter.

Queria ver
14.10
como vocês
iriam reagir
se fosse uma
bandida
negra,
nordestina,
homossexua
l, gorda etc
O ladrão da 14.10
Hornet não é
o MC
Champions?

-

@truta_VeGeTa_ 14 out
@MussumAlive Acho um
absurdo TWD ser ofuscado
pelo bandido baleado.

16:44

1

0

@gabrielfdr 14 out
@MussumAlive qualidade
vhs. Para de ser ansioso e
assiste na Fox em HD
amanhã...
@CarlinhosFoda_ 14 out
@MussumAlive prisao lugar
de negro é na cadeia
@MussumAlive 14 out
@CarlinhosFoda_
HUAHUHAU

16:53

7

0

@oadrianojr 14 out
@MussumAlive Com toda
certeza esse não foi
'Campeão'...
@MussumAlive 14 out
@oadrianojr
HUAHAUAHAUAH PQP
MANO

-

@dilvanvalverde 14 out
@MussumAlive não, pq a
Hornet era realmente uma
Hornet
@juniorgabo 14 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkk pior que
parece
@gabrielfdr 14 out
@MussumAlive o próprio
hahahahahha

João achou
que o podia
ter mais
cachaça no
seu copo. E
de fato
podia.
Paulo achou
que estava
bom de
cachaça no
copo. E de
fato estava
Schraderbrä
u-A
cerveja do
Hank
Schrader de
Breaking
Bad
http://bit.ly/
14tvb6w
@bacioli E
se der,
aguente

@melacuso 14 out
@MussumAlive
@GarotoMamilo Mc
bruninho boladão - Desperto
a capetinha ~ Acessa la no
youtube ~
@Fiiote 14 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

14.10

17:02

1

0

14.10

17:06

3

1

-

Link par o bebida liberada

14.10

17:32

0

0

Em resposta ao:

-

@bacioli 14 out
O que aprendemos hoje?
Que opinião é igual cu, a
gente não dá.

-

@bacioli 14 out
@MussumAlive experiência
própria, no caso?
@MussumAlive 14 out
@bacioli na real foi uma
indireta pra vc por não ter
aguentado
@bacioli 14 out
@MussumAlive cê me
respeite ou lhe passo a
pexera cabra safado

Uma
14.10
postagem na
página do
G+ do
Bebida
Liberada
com +3 e 4
comentários.
Adeus
Facebook

18:58

0

0

@MussumAlive 14 out
@bacioli hauahuahaah
@iCalmaCara 14 out
Abre teu olho Facebook
HAUHAHUA
@MussumAlive Uma
postagem na página do G+
do Bebida Liberada com +3
e 4 comentários. Adeus
Facebook
@carloxslip 14 out
@MussumAlive G+ , é uma
revista de gay?
RETUITADO POR
MUSSUM
@carolinaocunha 14 out
@carloxslip @carloxslip
gays bem dotados
@ronyvandrade 14 out
@carloxslip
@MussumAlive Revista gay
de negros, por isso o "+"
flw

AllCool #33 14.10
- Como
fazer o drink
PrimoVera
http://bit.ly/
18ivS7z

19:06

0

0

@sunsetak 14 out
@MussumAlive e no orkut,
como foi?
-

Ink para o bebida libreada

"Essa nega é 14.10
trepadeira
hein?" "Minha
tulipa?" <-Fama dela
na favela
enquanto eu
dava uma
ripa.
@emicida
3
14.10
depoimentos
e 5 scraps
RT
@sunsetak:
@MussumA
live e no
orkut, como
foi?

19:07

0

0

-

-

19:11

0

0

@sunsetak 14 out
@MussumAlive eita como
você é popular hein 100%
pop

-

Qual é
mesmo o
código pra
pegar
Hornet no
GTA?

19:17

14.10

@MussumAlive 14 out
@sunsetak 100% confiável

3

0

@sunsetak 14 out
@MussumAlive 0,1% sexy
@JacsonSilveira 14 out
@MussumAlive VRUUUM
@MolterGui 14 out
@MussumAlive Digita
OSTENTAÇÃO.
RETUITADO POR
MUSSUM
@Tequilas_Man 14 out
@MussumAlive meia lua
pra frente e soco :P
@sirpeppersea 14 out
@MussumAlive Digita
"passa o alarme" aí e dispara
dois tiros.
RETUITADO POR
MUSSUM
@Guilherme9355 14 out
@MussumAlive digita:
DALESTE
@fmendesf1 14 out
@MolterGui
@MussumAlive Cuidado
que ele também ativa 4
estrelas no nível de

procurado.
RETUITADO POR
MUSSUM
@tonafolga 14 out
@MussumAlive
Desodorante
@bpascoal 14 out
@MussumAlive juliet
@MolterGui 14 out
@fmendesf1
@MussumAlive
hahahahahahahahahah
@Adriano_Dimas 14 out
@MussumAlive DALESTE
@diogoalvesmaia 14 out
@MussumAlive Qdo vc
morre no GTA agora, em
vez de "se fudeu" aparece
"vai roubar no inferno,
maluco".
@Miikkoo 14 out
@MussumAlive aperta no
gatilho direito duas vezes

A Internet
uma década
depois:
Como tudo
na vida, a
Internet
também
evoluiu (E
como!). Por
isso, nós
fizemos um
[…]
http://bit.ly/

14.10

19:51

1

0

@DAM_CORINTHIANS
14 out
@MussumAlive "PASSA
AÊ CARAIO!" , AÍ
DEPOIS VC TOMA UNS
TIRO DO POLICIAL Q TA
DO LADO! kkkkkkkk
-

Link para o site Youtoba

19IBA35

Se chama
Agenor e
tem menos
de 60 anos =
POSER

Faltam
apenas 3mb
para
terminar o
seu
download,
seria uma
pena se...

14.10

14.10

19:54

20:00

8

3

0

0

@sirpeppersea 14 out
@MussumAlive Se chama
Agenor e não morreu de
AIDS igual o Cazuza =
POSER
@CidaToddy 14 out
@MussumAlive tinha um na
minha família...
@arioldo 14 out
@MussumAlive vulgo 97%
baixados em um arquivo lá
em 2000. :(
@belleguh 14 out
@MussumAlive a luz
acabasse.
@vinii_augusto 14 out
@MussumAlive sua mãe vai
e desliga modem "sem
querer"
@mithgabriel 14 out
@MussumAlive MAS QUE
BRUXARIA É ESSA???
meu download de 2h acabou
de cair RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 14 out
@mithgabriel É a corrente
da zica do download
@mithgabriel 14 out
@MussumAlive
viado...pode me manda
TWD por email agora
heuheuheue
@MussumAlive 14 out
@mithgabriel Assim que eu
conseguir baixar aqui tbm
hauahuahauahu
@Ruronin_Kenshin 14 out

@mithgabriel
@MussumAlive Cara,
quando isso acontece, xingo
tanto que acho que meu not
vai acabar chorando.

Vish, o
Godzilla vai
ter
participação
do Bryan
Cranston

14.10

20:19

20:47

3

0

0

0

@MussumAlive 14 out
@Ruronin_Kenshin
hauahuhauahauhau
@tensoblog 14 out
@MussumAlive E DA
MINHA MAE NO PAPEL
PRINCIPAL
RETUITADO POR
MUSSUM
@RogerSagaz 14 out
@MussumAlive
" larga da pedra que tu não é
Marisco"
Em resposta ao tweet:

@aleo12
Proctologist
a é casa?

14.10

Quem nunca
passou por
isso?
http://bit.ly/
197kXhf
Drink
especial
porque a
noite é uma
criança http://bit.ly/
AllCool36
Essa menina
da novela tá
de tiração
com a face
do pai

14.10

21:06

1

0

-

-

14.10

21:49

1

0

-

-

14.10

22:13

2

0

@DaniBirita 14 out
@MussumAlive se eu fosse
ele, jogava ela pela janela

@aleo12 14 out
"casa" é onde a gente
consegue ficar sem calça.

@misscorleto 14 out
@MussumAlive qual delas?
A do incesto ou a Paulinha?
@MussumAlive 14 out
@misscorleto Incesto?
@misscorleto 14 out

@MussumAlive a gina sem
sal, parece que é filha do
coronel wilker ...

A fdp se
vendeu por
um Tabet

14.10

22:13

2

0

@MussumAlive 14 out
@misscorleto
SÉRIOOOOOO?????
@misscorleto 14 out
@MussumAlive gina picolé
de chuchu ... era para ser o
pai dela, mas não vai ser,
mas era a ideia inicial do
Walcyr. Mas é muita coisa
né?
@gessicagineli 14 out
@MussumAlive Se fosse
por um macbook pro eu até
entendia (brinks)
@MussumAlive 14 out
@gessicagineli hauhaua
@michelmartinsm 14 out
@MussumAlive por um
Kibe Loco?
@jahminho 14 out
@MussumAlive normal.
Tem gente que se vende por
menos. Kkkk
@gessicagineli 14 out
@MussumAlive Hehehe :P
@felixisabella 14 out
@MussumAlive ratinha
ingrata.
@MussumAlive 14 out
@felixisabella merece
apanhar de chinelo

@_sersolteir
a Não
esqueça a
almofada

14.10

22:17

2

0

@victorantunes_ 14 out
@MussumAlive por um
Tibet?
http://www.freetibet.org/
Em resposta o tweet:
@_sersolteira 14 out
Vestida igual uma mendiga e

para
alcançar o
pedal

dirigindo uma S10 essa sou
eu!
@_sersolteira 14 out
@MussumAlive
HAUHAUSIHSUHAUHS
VDD! EU USO UMA!

@sunsetak
Carai véi,
pior que
Ferraz

14.10

22:23

0

0

@MussumAlive 14 out
@_sersolteira
huauahauahuahua
@sunsetak 14 out
@MussumAlive pelo menos
Ferraz não é comunidade.
hauahaauahahu
@MussumAlive 14 out
@sunsetak Isso é verdade
@sunsetak 14 out
@MussumAlive e não tem
nome estranho.

@sunsetak
14 out
sapopemba
parece nome
de doença
né

14.10

RT
@_Poison_ 14.10
Heart 12 out
Serio, se
tem um
lugar que eu
nunca mais
quero ir na
minha vida é
Sapopemba.
RT
@followdih 14.10
Claro mano!
Mó orgulho!

22:39

0

0

@MussumAlive 14 out
@sunsetak Tá tirando hein
-

22:43

0

0

-

22:44

0

0

Em resposta ao tweet:
@followdih 14 out
@MussumAlive tá ligado
que a Av. Sapopemba é a
maior do estado de SP né?
HAHAHA

-

-

@followdih 14 out
@MussumAlive ainda é
melhor que Osasco. #fato

@A___Duar 14.10
te 14 out
@sunsetak
miga me
ajuda ´´oq
ce tem?´´
transei com
meu
namorado
ontem e
acho que
peguei
sapobemba
na virilha
@analfabteo 14.10
@bobagento
HAUAHUA
HUAHAUH
UAHAU

22:45

0

0

@MussumAlive 14 out
@followdih Isso é verdade
-

22:52

0

0

Em resposta ao twitter:

THE
WALKING
GREG

22:59

14.10

13

1

@analfabteo 14 out
vejam uma foto do
@bobagento quando era
criança
http://25.media.tumblr.com/
9d4beb2553a066ae6aa48b65
c15783a7/tumblr_muolztqW
1 dv9 1_5 .j g …
@_chhristopher 14 out
@MussumAlive ahh mas
duro pouco ! hahaha
@JuniorSotero 14 out
@MussumAlive o Greg é
nerd até em TWD !
@followdih 14 out
@MussumAlive THE
WALKING DREADS

TWD só
perde para
"Eu, a
patroa e as

14.10

23:05

09

1

@FabAlmeidaGanso 14 out
@MussumAlive THE
WALKING DREAD
@millerwhy 14 out
@MussumAlive e todo
mundo odeia chris

-

Foto do Tumblr de uma pessoa
“g d ”

crianças" em
quantidade
de negros

@ditonobar 14 out
@MussumAlive no TWD
tem cota, sempre que entra
um novo, morre um dos
velhos...
@willyferreira_ 14 out
@MussumAlive e Todo
mundo odeia o Chris.
@valdoalmeida 14 out
@MussumAlive twd so
perdd pro eskenta no numero
d blacks
@ZombieTavares 14 out
@mussumalive todo mundo
odeia o chris tbm

AllCool #28
- Como
fazer
Margarita
Tradicional,
Laranja e
Azul
http://bit.ly/
15fS0di
THE
WALKING
BLACK

14.10

23:07

0

0

@JMuradzz 14 out
@MussumAlive Fresh
prince of Bel Air bota os
dois no chinelo
-

14.10

23:09

0

0

-

-

@MussumA
live twd so
perdd pro
eskenta no
numero d
blacks

14.10

23:10

0

0

-

-

14.10

23:24

0

0

RT
IT'S
RAINING
ZOMBIES,
ALELUIA

-

Torcendo
14.10
para que
essa
temporada
de TWD não
seja a
mesma coisa
das outras:
Sem onde
morar ->
vagando
pela cidade > Arruma
um lugar ->
Fim
@MussumA 14.10
live
Verdade, as
últimas
temporadas
foram tipo
uma saga da
galera do
MST
RT
@weullers
14 out
@MussumA
live Ou
passe uma
temporada
inteira
olhando pra
um celeiro.
RT
@RodrigoF
xBar 14 out
@MussumA
live Pelo
menos se a
4ª
temporada
terminasse
em um
boteco
abandonado
RT

23:41

0

0

23:42

0

0

14.10

23:42

0

0

14.10

23:45

0

0

Beer Glass Google
Glass de
bebum
http://bit.ly/
15WDJt6
Copo News
#005
http://bit.ly/
16pqHid
Conversa de
bar
http://bit.ly/
1fkQLzh
Keep Calm
and
BUTEQUIS
NEGADS!
http://bit.ly/
17Oouyr
9 pokémons
que viraram
drinks
http://nblo.g
s/Q4BfE
(Des)
Igualdade
http://bit.ly/
18hjDZf
O que
acontece se
você
misturar
Coca-Cola e
leite
http://bit.ly/
1bnsGKX
@emannuel
dymas
FODAAA!
:)

15.10

00:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

03:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

05:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

07:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

08:03

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

09:00

0

0

-

Link para o site Quebrando o
Galho

15.10

09:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

Em resposta ao tweet:
@emannueldymas 15 out
@MussumAlive Esse é de
minha autoria. Chama-se
Martini Brazil e tem efeito
degradê:
http://instagram.com/p/S_zy
6XDeu1/

BOM DIA
CACILDS

15.10

09:53

3

0

@arioldo 15 out
@MussumAlive bom dia
@_feiralivre 15 out
@MussumAlive buenos
dias, cacilds (a traducao de
"cacilds" é a mesma pra
qualquer lingua) good
morning, cacilds
RETUITADO POR
MUSSUM
@FabAlmeidaGanso 15 out
@MussumAlive bom diazis
@Volturiana77 15 out
@MussumAlive Bom dia
Mumu da Mangueris...
@Negressco 15 out
@MussumAlive Bom dia
psit. Não pera! Personagem
errado.

Olhei seu
15.10
avatar e vc
tá parecendo
http://image
s.uncyc.org/
pt/thumb/3/3
4/Wilson2.j
pg/180pxWilson2.jpg
…R
@arioldo:
@MussumA
live bom dia

09:56

1

0

@porragoncalves 15 out
@MussumAlive bom dia
mumuzis
@simiotes 15 out
@MussumAlive @arioldo
hahahahahaha
@arioldo 15 out
@MussumAlive
aheusheuahueahuea....lazare
nto
@EuDanielNunes 15 out
@MussumAlive Oi
Moreniz, Bom Diíz
@MussumAlive 15 out
@arioldo <3

Como eu me 15.10
sinto
d …
http://nblo.g
s/Q4LzE

10:01

1

0

@arioldo 15 out
@MussumAlive <3
-

Link para o site Bebida
Liberada

Faliz dia do
"Parem de
chamar o
Leandro de
macaco!"

15.10

10:55

8

4

@porragoncalves 15 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHAHAHA
HAHA "ta bom professora."
@seyfriediana 15 out
@MussumAlive comigo era:
parem de chamar a livia de
emo, gasparzinho, loira
burra...

Leandro =
nome de
quem faz o
perfil!
Dia do
professor

@bpascoal 15 out
“@M
A v :
zd
do "Parem de chamar o
d d
c c !"”
Kkkkkkkkkkk
@_teless 15 out
Felipe** "@MussumAlive:
Faliz dia do "Parem de
chamar o Leandro de
macaco!"
@MussumAlive 15 out
@seyfriediana
huahauahuahauhau tadinha
:(
@johnveejones 15 out
@MussumAlive
@seyfriediana ah lívia para
de chorar sua emo
@seyfriediana 15 out
@johnveejones
@MussumAlive foda era na
chamava, professor falava
Livia, antes que eu
respondesse a sala dizia em
coro EMO

Minha
15.10
professora
gostosa era
de português

10:58

2

0

@MussumAlive 15 out
@seyfriediana
@johnveejones Deve ser
foda ser emo
@JulioMattus 15 out
@MussumAlive a minha era
de artes e geografia!

Manobras
épicas no
GTA V
http://bit.ly/
1cRwnct
Disfarçando
a cachaça
http://bit.ly/
GPw7Ne
Quando
alguém te
manda um
link como
sugestão e
você já
postou:
http://www.r
eactiongifs.u
s/wpcontent/uplo
ads/2013/06/
raining_davi
d_tennant_n
osedrip.gif
…
@MussumA
live Feliz
dia do
Professor
http://instagr
am.com/p/ff
bGU_lH9s/
PicoBrew
Zymatic – A
máquina que
te ajuda a
fazer cerveja
http://nblo.g
s/Q4XAZ
@jaquebena
tti Vi!
fodaaaa!

15.10

11:00

1

1

-

Link para o site Quebrando o
Galho

15.10

11:07

0

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

11:14

0

0

-

Link para um gif

15.10

11:23

3

0

15.10

12:01

3

0

-

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

12:01

3

0

Em resposta ao tweet:

-

Link para o Instagram

@jaquebenatti 15 out
@MussumAlive Viu isso?
http://zerohora.clicrbs.com.b
r/rs/cultura-e-lazer/segundocaderno/noticia/2013/10/ant
hony-hopkins-diz-em-cartaque-ator-de-breaking-bad-eo-melhor-que-ja-viu43 158 .h
…

@jaquebenatti 15 out
@MussumAlive Me veio até
uma lágrima de emoção no
canto do olho esquerdo! =}

Cacildis!
Vai montar
uma loja
virtual?
Veja a
hospedagem
Magento do
jacarezis
@HostGator
Brasil!
http://goo.gl
/BU3dY9
Fan art de
Godzilla
http://bit.ly/
18i9Vpp
A pior
maneira de
sair de um
estacioname
nto: Sabe
aquele dia
em que você
acorda e a
vida está
perfeita,
tudo e...
http://bit.ly/
1cpaQ8o
O Drink
Minion!
http://bit.ly/
15xzPRn

15.10

12:34

0

1

@MussumAlive 15 out
@jaquebenatti demais :)
-

15.10

13:00

0

1

-

Link para o site Quebrando o
Galho

15.10

13:01

0

1

@o0boka0o 15 out
@MussumAlive ri demais
kkkk se o carro fosse sedã
ele trava fudido

Link para o YouToba

15.10

13:08

1

0

Link para o site Bebida
Liberada

@Luquinha
OF <3
amanhã no
blog :)

15.10

13:19

0

0

@sheilarmeyer 15 out
Hahahahah RT
@MussumAlive O Drink
Minion!
http://bit.ly/15xzPRn
@LuquinhaOF 15 out
@MussumAlive deu pra ver
o link aqui apareceu como
corrompido, vi hoje no
almoço e lembrei de ti
@MussumAlive 15 out
@LuquinhaOF sempre que

Link para o site Host Gastor

achar essas paradas me
mande :)

A mãe do
@tensoblog
RT
@edutestost
erona: Qual
a sua MILF
preferida?
@tensoblog
15 out
HOJE NO
PROGRAM
A DE
CULINARI
A
FALAREM
OS DE
UMA
COMIDA
MUITO
POPULAR:
TUA MAE
RT RT
Desafio da
mijada
http://bit.ly/
1doEXzj
Skol Beats
Extreme,
que eu
chamo
carinhosame
nte de Skol
Beats Cor da
pele.
http://instagr
am.com/p/ff
16KxD5kD/
I liked a
@YouTube
video
http://youtu.
be/qXowYI
ZpYpo?a
Dance
Factory

15.10

13:31

1

0

@LuquinhaOF 15 out
@MussumAlive pode deixar
-

15.10

13:31

0

0

-

15.10

15:08

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

15.10

15:08

0

0

Link para o instagram do
MUssum

15.10

15:16

0

0

Link para o Youtube

-

-

preschool
tap

@malvadrez
a Se estão
comendo
gatos,
preciso
tomar
cuidado

15.10

15:21

0

0

E resposta ao tweet:
@malvadreza Contra fome,
religiosos liberam consumo
de gatos, cachorros e burros
na Síria - Terra Brasil
http://noticias.terra.com.br/m
undo/orientemedio/,dee29348118b1410V
gnCLD2000000dc6eb0aRC
RD.h
…v
@TerraNoticiasBR
@malvadreza 15 out
@MussumAlive Gato preto
eles não comem. São
exigentes.
@MussumAlive 15 out
@malvadreza :(:
@malvadreza 15 out
@MussumAlive =^-^=

@IBGE 15
out
IBGE
divulga
dados
oficiais do
uso do bom
senso no
Twitter:
█
█
█
█
█
█
█
█
█
＿
2010 2011
2012 2013
RT

15.10

15:28

0

0

-

-

@liviasalves 15.10
aaaeee :)

15:32

0

0

Em resposta ao tweet:
@liviasalves 15 out
Amg @MussumAlive roubei
suas fotos, mas die os
creditos ta :p
http://etilicos.com/cervejaria
-heineken-lanca-kaiserradler-no-b
/…

Os 10
bêbados
mais
engraçados
da internet
http://bit.ly/
15AW12P
@tensoblog
Foi tão viral
que eu
peguei aids
quando
assisti

15.10

17:08

0

0

15.10

17:37

0

0

No gain, no
pain

15.10

17:51

3

1

Link para o site Bebida
Liberada

Em resposta ao tweet:
@tensoblog 15 out
NOSSA UM VIRAL DE
PEDIDO DE
CASAMENTO QUE NAO
DEU CERTO MEU DEUS
QUE INEDITO
@35cmentranasala 15 out
@MussumAlive NO GAY
NO PAIN
@Paulitolito 15 out
@MussumAlive agora sim...
é muito simpla
@Paulitolito 15 out
@35cmentranasala
@MussumAlive No gay no
penis
@rene_mcb 15 out
@MussumAlive freedom is
just another word for
nothing else to lose.

@liliansn
15.10
acabei de
ver e ja to
respondendo
:)

18:15

0

0

@Jedi_elson 15 out
“@M
A v :N g ,
”
f
h h
Em resposta ao tweet:
@liliansn 15 out
@MussumAlive Oi! Te
mandei um e-mail! Você

recebeu? Abraços!

Olodum tá:
( ) Hippie
( ) Pop
( ) Reggae
( ) Rock
( ) nda. Ele
pirou de
vez.

15.10

17:00

21

2

@liliansn 15 out
@MussumAlive Obrigada!
:)
@chingling123 15 out
@MussumAlive tá na baêa!!
hahahaha
@Preesunto 15 out
(X) Olodum ainda existe?
RT @MussumAlive
Olodum tá:
( ) Hippie
( ) Pop
( ) Reggae
( ) Rock
( ) nda. Ele pirou de vez.
@dbellieny 15 out
@MussumAlive
@saulo_chaves Estou
confuso. Quantas posso
marcar?
@Adriano_Dimas 15 out
@MussumAlive Ta na puta
que o pariu
@Eduardocsilvaa 15 out
@MussumAlive O Olodum
tá gospel
@MussumAlive 15 out
@dbellieny @saulo_chaves
Apenas uma
@FabAlmeidaGanso 15 out
@MussumAlive (x)n.d.a.
Ele pirou de vez
RETUITADO POR
MUSSUM
@dbellieny 15 out
@MussumAlive
@saulo_chaves
pic.twitter.com/0ehunnrrrn
@fb_dalton 15 out
@MussumAlive ( x ) Todas

as anteriores. Bis.
@saulo_chaves 15 out
@dbellieny @MussumAlive
vdd, vai acabar com minha
infância de axézeiro 90s
@corinthianalhp 15 out
@MussumAlive nossa! eu
até hoje pensava que a letra
era: Olodum tá RICO,
Olodum tá POBRE, Olodum
tá reggae.. é.. do jeito certo
faz +sentido

15.10

17:08

2

1

@sunsetak
15.10
15 out
quando
crescer
quero ser o
sérgio reis
Chape muito 15.10
com esse
vídeo!
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
wyiQHjg …
Só shablau
15.10
on line

19:10

0

0

@MussumAlive 15 out
@corinthianalhp eu também
achava até me corrigirem
ahuahauha
@Paradoxo_25mg 15 out
Pra que isso tudo de motivo?
Vamos beber mesmo! RT
“@M
A v :5
motivos para beber
h ://b . y/1fyhXgU ”
-

19:43

0

0

-

20:39

0

0

@bacioli 15 out
@MussumAlive só os meia
na canela

50 motivos
para beber
http://bit.ly/
1fyhXgU

@fran_krys 15 out
@MussumAlive não sei o q
é isso então nem me ofendi
@MussumAlive 15 out
@fran_krys Fez bem :)

Link para o site bebida liberada

-

Link para o site Bebida
Liberada

@fran_krys 15 out
@MussumAlive mas não vai
me falar i q é?
@MussumAlive 15 out
@fran_krys Se eu soubesse
eu juro que diria

Se você
fosse uma
bebida, qual
seria?

15.10

20:50

0

0

fran_krys 15 out
@MussumAlive ué
@lucassimon100 15 out
@MussumAlive Genki
Dama.
RETUITADO POR
MUSSUM
@NatanneCarneiro 15 out
@MussumAlive 51, uma
boa ideia
RETUITADO POR
MUSSUM
@DaniBirita 15 out
@MussumAlive cerveja
@MussumAlive 15 out
@DaniBirita Pq não
Martini?
@DaniBirita 15 out
@MussumAlive verdade
heim
@renatinhadafdc 15 out
@MussumAlive Devassa
HUAHAHUAHUAHUAHU
A
RETUITADO POR
MUSSUM
@iriamarco 15 out
@MussumAlive devassa!
KKKKKKKKKKKK
RETUITADO POR
MUSSUM
@biamorgaado 15 out
@MussumAlive cerveja
nigga (preta)
RETUITADO POR

MUSSUM
@MussumAlive 15 out
@biamorgaado Vc é branca,
não pode ficar falando essas
paradas não hein
@guinominhopm 15 out
@MussumAlive Campari.!!
Amargo no começo mas
depois você acostuma...
RETUITADO POR
MUSSUM
@JadyFitness 15 out
@MussumAlive Original.
RETUITADO POR
MUSSUM

@biamorgaado 15 out
@MussumAlive então quer
dizer q agora eu sou branca
ne?! beleza preto 👍
@MussumAlive 15 out
@biamorgaado
hauahuahuahauahua <3
@biamorgaado 15 out
@MussumAlive também
nao quero mais. Vou ser
uma vodka pq é BRANCA q
nem eu
@DaniBirita 15 out
@MussumAlive vc pensou
em algum drink ja?
@fabiaraujo_85 15 out
@MussumAlive Busca Vida
RETUITADO POR
MUSSUM
@TudoeEtc 15 out
@MussumAlive
Definitivamente: Amarula!
@MussumAlive 15 out
@TudoeEtc hauahuahauh

The Nuke Uma bomba
em forma de
drink
http://bit.ly/
1bI3kYc
@oiluiz 15
out
Os prints
que vc posta
das suas
conversas
por SMS me
dizem que:
1. Vc tem
senso de
humor;
2. NUNCA
devo confiar
em vc.
@sunsetak
Só pra ter
alguémmm
mmmmmm
quevivesem
preaoseudis
por por um
segundo de
amor
UOOOOOO
OOO

Triste ver o
vídeo da
Hornet
branca com
mais de 4
milhões de
views sem
monetização

15.10

21:08

0

0

15.10

21:19

0

0

15.10

21:42

1

0

Link Para o site Bebida
Liberada

Em resposta ao tweet:
@sunsetak 15 out
mas tem que me prender
TEM! tem que seduzir
TEM! só pra me deixarr
louca por você
@sunsetak 15 out
@MussumAlive Alcione é
puro amor <3

15.10

21:53

3

0

@MussumAlive 15 out
@sunsetak Demais
@bobagento 15 out
@MussumAlive ontem eu vi
um com 10.000.000
@MussumAlive 15 out
@bobagento E esse da
hornet monetizava fácil. Eu
fico imaginando se a pessoa
tem noção da grana que
perdeu
@rafael_maykon 15 out
@MussumAlive HA HA!
Quer dizer que o cara teve
milhões de acessos e não vai
receber nadinha por isso?

kkkkkkkkkkkkkkkkk'
@kavookavala 15 out
@MussumAlive kkkjkk
@MussumAlive 15 out
@rafael_maykon nada, dava
pra pelo menos dar entrada
numa hornet nova
@sonrizol 15 out
@MussumAlive nem todo
mundo pensa só em dinheiro
#fato
@rafael_maykon 15 out
@MussumAlive É só ele
fazer um vídeo se
lamentando por não ter
monetizado o primeiro
vídeo. E, claro, esse
monetizado.
@MussumAlive 15 out
@rafael_maykon
hauhauahauha

@o0boka0o 15.10
15 out
extensão do
bebida
liberada
instalado no
Chrome
#app
#bebidaliber
ada #allcool
#mussum
#f …
http://instagr
am.com/p/fg
YXyXDHW
o/
RT

22:34

0

0

@num_diga 15 out
@MussumAlive quanto?!
-

-

QUE
PORRA É
OTAKU?

15.10

22:35

5

2
@almeidandre_ 15 out
@MussumAlive atestado de
virgindads
RETUITADO POR
MUSSUM
@DRPauloR 15 out
@MussumAlive um ser que
vive no mundo de animês,
um viciado.
RETUITADO POR
MUSSUM
@AlencarRibeiro 15 out
@MussumAlive é ukato de
trás pra frente, não ??
@coletonoize 15 out
@MussumAlive é alguma
coisa que tem a ver com
anime. se alguém te explicar
explica.
@lavfilho 15 out
@MussumAlive Otário que
pensa que sabe japonês!
RETUITADO POR
MUSSUM
@KayoSolar 15 out
@MussumAlive é coisa de
viado
@AtrizArteira 15 out
@MussumAlive outro cu em
chinês
@tuiuia 15 out
@MussumAlive
nomenclatura japonesa
especificando pessoas
viciadas/fanaticas por algo
@Volturiana77 15 out
@MussumAlive um bando
de viadim q nao cresceu e
gosta de desenho ao invés de
mulher....

@Guilherme9355 15 out
@MussumAlive coisa de
gente branca
RETUITADO POR
MUSSUM
@ladymadonnna 15 out
@MussumAlive virjaum
@lavfilho 15 out
@MussumAlive É um
Virgis que otakumendo
ninguém... Rs!
@xxbrena 15 out
@MussumAlive é uma
galera fedorenta
@OLucasConrado 15 out
@coletonoize
@MussumAlive são pessoas
que se vestem como
personagens de desenhos
japoneses e afins.
@coletonoize 15 out
@OLucasConrado
@MussumAlive o que em
inglês seria cosplay?
@penntaylor 15 out
@MussumAlive Otaku? E o
bambu?
@Erase88 15 out
@MussumAlive Virgem,
maioria branca. Não sabe o
que é tabaca... Esse tipo de
gente estranha.
@rafaelpimenta1 15 out
@Guilherme9355
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkk
@lucassimon100 15 out
@MussumAlive Sou eu.
@OLucasConrado 16 out
@coletonoize

@mussumalive cosplay de
personagens japoneses,
basicamente
@Thompso 15.10
nStellet 15
out
@MussumA
live
Mussum, cê
virou emo?
https://fbcdn
-sphotos-ga.akamaihd.
net/hphotosakash3/123545
1_71418138
1929954_15
27030712_n
.j g …
RT
@RodrigoF
xBar 15 out
Olhem
gente, o
@MussumA
live esta no
The
Walking
Dead
RT
Quem
Nunca?
http://bit.ly/
15NxFxj
@arthhurca
mpos Logo
mais! :)

22:35

5

2

15.10

23:05

5

2

15.10

23:08

5

2

15.10

23:08

0

0

-

-

Link para o site Bebida
Liberada

Em resposta ao tweet:
@arthhurcampos 15 out
Na moral, @MussumAlive
podia sair um drink com
Jerupinga aí hein (cachaça
de uva)
@arthhurcampos 15 out
@MussumAlive thnks

THE
WALKING
GREG (Ela
tá tão na sua
Carl)

15.10

23:14

18

0

@Guilherme9355 15 out
@MussumAlive THE
WALKING BLACK nunca
vi tantos negros num seriado
so
@o0boka0o 15 out
@MussumAlive puts kkkk
eh o greg msmo ou so
parece.. agora q vc falo
lembrei kk
@bielsantanaa 15 out
@MussumAlive Ela tá tão
na sua. E morreu.

@PREGAD
ORLUO
Não curti
muito não,
para o
primeiro ep.
achei bem
fraquinho,
mano e vc?

15.10

23:30

18

0

@MussumAlive 15 out
@bielsantanaa
AHAUHAUAHUAHUAHA
Em resposta ao tweet:
@PREGADORLUO 15 out
Mas o Greg mal entrou em
TWD e já se lascou todo?!
Rsss Gostaram desse
primeiro Ep da 4a
temporada?
@PREGADORLUO 15 out
@MussumAlive achei
devagar, mas acho q
melhora. Geralmente no ep1
os caras tocam o terror, esse
ficou morno. A parte do
mercado foi da hora!
@MussumAlive 15 out
@PREGADORLUO To
com medo de repetir a
história do: "Ficarem sem
onde morar -> achar um
lugar -> matar os zumbis ->
Encontrar um lar"
@PREGADORLUO 15 out
@MussumAlive acho que
nao, os caras não brincam
em serviço. Eles sabem que
nao podem vacilar e deixar a

serie morna. Jaja vai ficar
tenso d+
@MussumAlive 15 out
@PREGADORLUO
Tomara!
AHUAHUA 15.10
HUHAUAH
UHAUAAU
HUAHAUH
AU ---> RT
@Carlinhos
Foda_:
OLHEM
ESSE JOGO
http://vander
amaral.com/
jogo/

23:34

0

3

@pedrocerv
ejeiro 16 out
☻/
/▌
/\
A PESSOA
AI DE
CIMA
QUER TE
BEIJAR NA
BOCA.

16.10

00:11

0

3

16.10

01:08

1

0

-

16.10

01:28

3

1

@TioMateus 16 out
@mussumalive filho da puta

RT
Estágios de
uma festa
http://bit.ly/
GXziTF
RT
@TioMateu
s: pensando
seriamente
em fornecer
meu anus
como molde
para pneus
de caminhão

@MussumAlive 16 out
@TioMateus <3
@GeovaneCorra 16 out
@mussumalive @tiomateus
kkkkkkkkkkk Entupidor de
privadas!

Link para o site Bebida
Liberada

@aNinaChagas 16 out
@MussumAlive
@TioMateus
HUAHUAHUAHUAHUA
@TioMateus 16 out
@aninachagas
@mussumalive me defende
@MussumAlive 16 out
@TioMateus @aninachagas
Eu só transformo em tweet o
desejo da galera
@LilizinhaNani 16 out
@MussumAlive
@TioMateus hein???!!!
Como assim????
@TioMateus 16 out
@lilizinhanani
@mussumalive não vá na
onda do noob saibot

@TioMateu
s 16 out
será que
pagam bem?

@LilizinhaNani 16 out
@TioMateus
@MussumAlive num
intendi...
@GeovaneCorra 16 out
@tiomateus @mussumalive
Imagino o coco que esse
cara é capaz de botar pra
fora kkkkkkkkkkk
@suzukileonardo 16 out
@MussumAlive so que de
peruca

16.10

01:27

2

0

Ainda vão
16.10
descobrir
que a
Marina na
verdade é o
Gilberto Gil
Copo News 16.10
- As notícias
da semana
comentadas
no buteco
http://bit.ly/
147tIZ3
Animação
16.10
ensina como
fazer cerveja
http://bit.ly/

01:31

15

0

03:08

0

0

Link para o Bebida Liberada

05:09

1

1

Link para o Bebida Liberada

14fOjIs

RPG Online
com mais de
200 milhões
de fãs no
mundo,
chega ao
Brasil em
Português, e
pode ser
jogado
gratuitame...
http://bit.ly/
19OLwrP
O melhor
comercial de
cerveja de
2013
http://bit.ly/
16ehwB8
Santa
Catarina
começa a
fabricar o
queijo
bêbado
http://nblo.g
s/Q7wXJ
Alcool é
inflamável
http://bit.ly/
12Axvv2
Quando
acaba o
exame
próstata RT
@IanWelers
on: Seis não
tem noção
da emoção,
quase
abracei o
examinador
e comecei a
chorar!

16.10

06:39

5

5

Link para o site do Youtoba

16.10

07:09

2

0

Link para o Bebida Liberada

16.10

08:21

2

0

Link para o Bebida Liberada

16.10

09:09

1

0

Link para o Bebida Liberada

16.10

09:22

1

0

@MussumAlive
@IanWelerson
ķ
...
@IanWelerson 16 out
@MussumAlive Hahahahha
fdp kkk
@MussumAlive 16 out
@IanWelerson
hauahauahauaua

BOM DIA
SÓ PRA
QUEM
TEM
FÍGADS

16.10

09:23

7

1

@Jaovalee 16 out
@MussumAlive em perfeito
estado? funcionando? ou na
fila de espera?
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive E bom dia
pra quem tem pipizis!
@Jotalucass 16 out
@MussumAlive Bão que
nois não liga pra isso.
@Jotalucass 16 out
@MussumAlive Estava
ouvindo o podcast do Rádio
Fobia com o Mussum Alive,
muito bom... Agora, volte ao
trabalho Sr. Tenho muito
tempo livre.
@MussumAlive 16 out
@Jaovalee que acabou de
transplantar
@Jaovalee 16 out
@MussumAlive então to
esperando minha vez.
@MussumAlive 16 out
@veronicaestrela opa, entao
é pra mim esse bom dia
@MussumAlive 16 out
@Jotalucass
hauahaahahauaa
Detalhes
G
S
@gersonsena
16 out
@MussumAlive Só p/ q tem
fígado? Monstro msm é
chegar aos 30 e ainda
possuir o S. renal func. sem
o uso de boldo,
Eno,Epocler,Engov,gastrol.
@Jotalucass 16 out
@MussumAlive Como Leo
diz, tem pouco retartado que
escuta o RF, seu segredinho

está seguro. Hahahahaha.
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive Claro que é
pra você, amouuure!!!
@MussumAlive 16 out
@veronicaestrela :3
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive <3 lindo!!
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive Mas vem
cá? Vc tem pipizis mesmo?
Mostra!
@MussumAlive 16 out
@veronicaestrela não cabe
em 140 caracteres
huahauahau
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive
Ahahahahahahaha....
adooooooro!
@MussumAlive 16 out
@veronicaestrela
hauhauahauhauahauh <3
@veronicaestrela 16 out
@MussumAlive Vem cá,
DM tbm tem 140
caracteres??? Pootz, tem!
Droga! Manda um e-mail!!
hahahaha
O drink de
Pizza
http://nblo.g
s/Q7Fr9
Zoando as
interesseiras
http://bit.ly/
18lvkOB
@treta
funciona
mesmo?

16.10

10:00

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

16.10

10:01

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

16.10

10:16

0

0

Resposta para o tweet:
@treta 16 out
DEUS ABENÇOE AO
MANDIC MAGIC

@treta 16 out
@MussumAlive To no
aeroporto usando a rede de
uma lanchonete.
HAUHAUHAAUA
@MussumAlive 16 out
@treta
HUAHAUHAUHAUAHUA
Baixandooooo
Amor nos
dias de hoje
http://bit.ly/
1ct4h4z
Como
grudar uma
garrafa de
cerveja na
parede sem
nenhuma
cola
http://bit.ly/
14EHFIQ
Já estourou
a bolha de
canais de
esquetes de
humor?
@leoluz
Vou investir
em canais de
culinária

16.10

11:00

0

0

Link para o site Quebrado o
Galho

16.10

11:09

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

16.10

11:13

3

0

16.10

11:14

0

0

Em resposta ao tweet:
@leoluz 16 out
Tá quase, venda suas ações.
RT @MussumAlive: Já
estourou a bolha de canais
de esquetes de humor?
@leoluz 16 out
@MussumAlive As ações
tão subindo, puxadas pelo
Ana Maria Brogui e pelo
Ogrostronomia. Canais de
futebol serão o futuro.
@junysantana 16 out
@MussumAlive @leoluz
tem um canal aí que to
querendo que volte é clinico
e insuportável o nome, quem

lembra?
@MussumAlive 16 out
@leoluz Boa dica, eu estava
pensando em retorno a curto
e médio prazo
@MussumAlive 16 out
@junysantana @leoluz
nunca vi

Reclama da
galera que
discute
iPhone X
Android e
discute PT
X PSDB da
mesma
maneira,
estamos de
olho

16.10

11:34

10

2

@leoluz 16 out
@MussumAlive Futebol vai
bombar ano que vem, Copa
e depois Olimpíadas e tal. E
não tá na bolha ainda,
uhauhahuahuahuahu!
@bolsonister 16 out
@MussumAlive sabe uma
dicussão válida? Red Label é
whisky legítimo ou só pra
elaborar drinks?
@daniel83almeida 16 out
RT @MussumAlive
Reclama da galera que
discute iPhone X Android e
discute PT X PSDB da
mesma maneira, estamos de
olho
@bolsonister 16 out
@MussumAlive segundo a
própria Johnnie Walker, é só
pra elborar drinks
misturados... mas isso é
questionável, eaí?
@Belomo 16 out
@MussumAlive Green
goose ou absolut? Brahma
ou Skol seria mais adequado
a esta @
RETUITADO POR
MUSSUM
@callmeowl_ 16 out
@MussumAlive walker ou
daniel's?

Boa RT
@bolsoniste
r:
@MussumA
live sabe
uma
dicussão
válida? Red
Label é
whisky
legítimo ou
só pra
elaborar
drinks?
Receita do
AllCool –
Como fazer
Daiquiri
http://nblo.g
s/Q7PAI
ASSISTE
AEEE RT
@ViniCentr
al: Olha o
Fominhas q
acabou de
sair do forno
com
convidado
do
Cacildissss
@MussumA
live.
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
_hcdeokueQ&feature=
c4overview&li
st=UUQuAt
PS2cjSpWhf
uZIV-I3A
…
@ViniCentr
al Foda
mano! o
meu sai
amanhã e
ficou bem

16.10

11:37

0

0

16.10

12:00

0

0

16.10

12:21

2

0

16.10

12:22

0

0

-

-

Link para o Youtube

@MussumAlive fala meu
parceiro, olha ai o Fominhas
com seu Daiquiri. Ficou foda
a bebida, hein. rs
http://www.youtube.com/wa
tch?v=_hcdeokue-

maneiro
também! :)

Q&feature=c4overview&list=UUQuAtPS2
cjSpWhfuZIV@ViniCentral 16 out
@MussumAlive Porra,
grande tabelinha essa, tamo
junto meu parceiro. Amanhã
tem mais então.
Shooooooow. \o/
@MussumAlive 16 out
@ViniCentral Tamo junto
mano!

I liked a
@YouTube
video
http://youtu.
be/AK0jL0
GHf5Y?a
ROUBO
DA
HORNET
LARANJA
@VitorCuri
o 16 out
Estou há
tanto tempo
no trânsito,
que meu
carro já tem
até CEP.
RT
Qualidade
do meu
fígado:
█
█
█
█
█
█
█
█
█
＿
2010
2011 2012
2013

16.10

12:32

0

0

16.10

12:45

0

0

16.10

12:48

38

8

Link para o Youtube

@biamorgaado 16 out
@MussumAlive saiu erros
@taviao 16 out
@MussumAlive hahahaha o
meu foi assim tbm
@Twuris 16 out
@MussumAlive em 2010 só
se for 4%!
@MussumAlive 16 out
@biamorgaado :(
@MussumAlive 16 out
@taviao Não tá fácil essa

vida não, mano ahuahauhaua
@biamorgaado 16 out
@MussumAlive nunca
existiu fígado em toda sua
existência
@MussumAlive 16 out
@biamorgaado Esse seu
tweet contém verdades
@biamorgaado 16 out
@MussumAlive esse meu
perfil so fala verdades
@Negressco 16 out
@MussumAlive Meu fígado
deve estar muito forte!! Pois
eu sempre o exercito
diariamente.
@MagalBH 16 out
@MussumAlive é amigo! E
não é igual a Candycrush
que dá para voltar o relógio
e recuperar as vidas... Rs

A arte de
dar um
perdido
http://bit.ly/
19Q02Qd

16.10

13:00

0

0

@MussumAlive 16 out
@Negressco auahuahauahu
@LilizinhaNani 16 out
@MussumAlive eu domino
a arte de dar um perdido...
hahahahaha
@MussumAlive 16 out
@LilizinhaNani hauahuah
falou malandrona
@LilizinhaNani 16 out
@MussumAlive
hahahahhaahha
@LilizinhaNani 16 out
@MussumAlive mas meus
perdidos são inocentes...
Tipo falar que vai dormir
cedo e sai pra balada...
@MussumAlive 16 out
@LilizinhaNani

Link para o site bebida liberada

hauhauahuahaauh bota
inocência nisso hauahuahaa

O melhor
exercício
para o fim
de semana
http://bit.ly/
15RQ24p
I liked a
@YouTube
video
http://youtu.
be/9_ErxyG
5CB0?a
PARATUD
O | Biombo
@samara7d
ays
Marcha das
Vadias
R135
└┼┼┤
2 4 ( o )(o)
A luta de
Taekwondo
mais fofa do
mundo:
CUIDADO:
Imagens
muito fofas!
Não assista
se você tiver
sensibilidad
e ...
http://bit.ly/
19QfR9E
Segunda:
Calor,
Terça: Frio,
Quarta:
Chuva,
Quinta:
________

16.10

13:00

0

0

Link do site Bebida Liberada

16.10

13:25

0

0

Link para Youtube

16.10

13:36

0

0

16.10

14:11

3

0

16.10

14:20

4

2

Link para o Youtoba

@Sao__Pedro 16 out
@leoncvieira
@MussumAlive E lá na tua
cidade neva???? eu não
programei isso!
@MolterGui 16 out
@MussumAlive Feira.
@weullers 16 out
@MussumAlive Furacão

@MarceloDiniz_PE 16 out
@MussumAlive PINGA!
@dpCarvalho 16 out
@MussumAlive Allcool?
@CacoBarros10 16 out
@MussumAlive Feira
@carlincabral 16 out
@MussumAlive Pinga Ni
Mim
@edulieuthier 16 out
@MussumAlive Quinta:
BIRITIS
@Nielmo 16 out
@MussumAlive Costelão
assado no Bar do Papai.
@misterabu 16 out
@MussumAlive pinga

@Sao__Ped
ro calma
cara
ahuahau

16.09

14:22

4

2

@FizBucks 16 out
@MussumAlive QUARTA:
Sem Allcool, QUINTA:
AllCool!
Em resposta ao tweet:
@Sao__Pedro 16 out
d
d d
c …
RT @MussumAlive:
Segunda: Calor, Terça: Frio,
Quarta: Chuva, Quinta:
________
@Sao__Pedro 16 out
@MussumAlive Vc sabe
que tens meu respeito e
admiração. Que tempo
queres?
@MussumAlive 16 out
@Sao__Pedro Nublado com
uns 23ºC tá ótimo

@Sao__Pedro 16 out
@MussumAlive Isso é clima
para que vai dar uma
c v d
ç …
vá á… A
d .G
facilitar meu trabalho.
@MussumAlive 16 out
@Sao__Pedro Valeu Parça!

--->>>>>>>
RT
@dpCarvalh
o:
@MussumA
live
Allcool?

16.09

@o0boka0o 16.09
eu vi mano,
inacreditável

14:23

0

0

@Sao__Pedro 16 out
@MussumAlive Rapaz.
Estou à disposição sempre
que precisar!
@diImabr 16 out
@MussumAlive saudades
eternas...
@MussumAlive 16 out
@diImabr Saudades da
Vossa Excelência. O
próximo butequis eu pago
uma rodada

14:33

0

0

@coletonoize 16 out
@MussumAlive @diImabr
Lula puto em 3, 2, 1...
Em resposta ao tweet:
@o0boka0o 16 out
@MussumAlive tu viu isso
aqui???
http://www.ahnegao.com.br/
2013/10/comprovado-existemuita-gente-b
.h
…
Kkkkkkkk
@o0boka0o 16 out
@MussumAlive kkkkk
como pode!! ainda reclama
com a fan page.. deveria
reclamar com a mãe q fez
nascer burro assim kkkk
@MussumAlive 16 out
@o0boka0o
hauahuahuahauahuahauhaah

@gabequint 16.10
eiro 16 out
Aeeeeee
vídeo novo
do
@CanalFom
inhas no ar e
com
participação
do
@MussumA
live =)
https://www
.youtube.co
m/watch?v=
_hcdeokueQ&feature=
youtube_gda
_ y …
RT
@edutestost 16.09
erona 16 out
A sua pia
está cheia de
pratos. Suas
ideias nao
corresponde
m aos fatos.
A louça não
para!
Se beber não 16.09
dirija
http://bit.ly/
19b2sq6
E o mendigo 16.09
gato que
ficou rico e
nem me
agradeceu
por ter
compartilha
do a foto
dele no meu
Facebook?
O que fazer?

14:45

0

0

15:05

0

0

15:09

0

0

15:25

3

0

Link para o site do youtube

Link para o site Bebida
Liberada

@Guelierme 16 out
@MussumAlive oferece
crack pra ele de novo
@weullers 16 out
@MussumAlive Oferece
uma pedra pra ele. kkkkkkk
@PensadorDeBar 16 out
@MussumAlive Come ele.
@rafaelcappi 16 out
@MussumAlive Vai morrer
de cirrose

@Breno2222Costa 16 out
@MussumAlive pede
royalties
@fabianotat 16.09
u 16 out
O gênio dos
bons drinks,
@mussumal
ive, veio na
cozinha do
@CanalFom
inhas e fez a
gente beber
clara de ovo.
Se liga:
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
Y298qjjNEj
8&sns=tw
…
RT
5 dicas para 16.09
melhorar a
sua festa
http://bit.ly/
1f6TnmX
Zona Leste
16.09
#OlhosDeB
olso
http://instagr
am.com/p/fi
rA-Uj5nW/
I liked a
16.09
@YouTube
video
http://youtu.
be/UqnUL3
XZZ0Q?a
Ana Maria
Brogui #135
- Como
fazer a
Melhor
Coxinha do
Mundo!

16:42

1

1

Link para o Youtube

17:09

1

1

Link para o site Bebida
Liberada

17:30

1

1

Link para o perfil do Mussum
no instagram

17:36

1

0

@brogui 16 out
@MussumAlive S2
@MussumAlive 16 out
@brogui Achei do caralho a
nova arte do canal, vc que
fez?
@brogui 16 out
@MussumAlive Mano, foi o
irmão da Marcela, fala com
ele que ele não cobra mto e é
fodão: castellaniperez
ARROBA http://me.com

Link para o site do Youtube

Sexo,
Drogas e
Rock and
Roll: A
Banda
Zignal está
lançando
hoje um
clipe novo.
O clipe
conta a
história de
[…]
http://bit.ly/
16OdeED
O botão de
favoritar
tweet
mudou para
curtir, mas
essa opção
só é visível
para quem
fez sexo
com pessoas
do mesmo
sexo na
ultima
semana

16.09

17:54

0

0

16.09

18:45

12

5

Link parao site Youtoba

@homensvaidosos 16 out
@MussumAlive vc curtiu?
@OneJaque 16 out
@MussumAlive é realmente
@Jorgegutto 16 out
@MussumAlive então vc
viu... ;)
@efarsas 16 out
@MussumAlive não achei o
botão aqui. Mas é que o meu
twitter é o gold (igual ao do
meu namorado)
@Negressco 16 out
@MussumAlive Acho que
não funcionou, minha irmã
disse que o dela não deu
certo. Não! Pera...
@pauloefsousa 16 out
@MussumAlive Pra tu tá
falando isso é sinal de que tá
vendo muito botão curtir ai,
hein mermão?

Boca de
bêbado não
tem dono
http://bit.ly/

16.09

19:09

0

0

@thaisouzaa 16 out
@MussumAlive MERDA.
Me descobriram!
@danielzinsan 16 out
A boquinha de baixo né
@mussumalive

Link pata o bebida liberada

18DUrfc

Kd a estação 16.09
Sapopemba,
@metros_sp
?

19:47

2

0

Em resposta ao tweet:
@metros_sp 16 out
hora do rush tio ce ta loco
@filippesalmi 16 out
@MussumAlive
@metros_sp esta la onde o
sapo pemba a perereca

Australianos
inventam a
primeira
cerveja que
não causa
ressaca
http://bit.ly/
1alx5bM
20 maneiras
de abrir uma
cerveja
(GIFS)
http://bit.ly/
16bIIDS
Pelo menos
não foi de
0x0

16.09

21:09

3

0

Link para o site do Bebida
Liberada

16.09

23:09

1

3

Link para o bebida liberada

16.09

23:36

2

0

OPA! Meia
Noite é hora
de posta o
AllCool!

16.09

23:58

1

0

@Diogo_JurisdS 16 out
@MussumAlive no meu é
23:58. Péra dois minutos...
@MussumAlive 16 out
ok :( RT @Diogo_JurisdS:
@MussumAlive no meu é
23:58. Péra dois minutos...

AllCool!
Aprenda a
fazer o
Daiquiri!
http://youtu.
be/IrXbsI18

17.10

00:04

5

3

Link para o site Bebida
Liberada

3kg?a

@brogui
<3zis

17.10

00:17

0

0

Diz a lenda
17.10
que quem
assistir esse
vídeo vai
transar no
fim de
semana
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
IrXbsI183kg
&feature=yo
.b & …
@o0boka0o 17.10
ahuahuaha
Mano,
amanhã vou
colar lá no
Mário pra
gravar um
AllCool, se
quiser
aparecer,
chego as 11
lá

00:32

2

1
@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive oba!! Vou
assistir então!
@MussumAlive 17 out
@LilizinhaNani \o/

00:40

0

0

@o0boka0o 17 out
@MussumAlive opa vou
sim certeza kkk
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive se vc quiser
ajuda pra levar as coisas,
num sei se são muitas, mas
da um toque q ai vamos
juntos sei la
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive cara vc vai
ficar lá até que hrs? pq vou
ter que leva meu pai em São
Bernardo
@MussumAlive 17 out
@o0boka0o Não sei cara,
mas é rapidinho
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive vc já tá
indo pra lá? vou precisar ir
mais não minha mãe foi leva
ele
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive se vc

Link para o site Bebida
Liberada

precisar de ajuda pra leva
alguma coisa da um tok eu
passo ai
Diz a lenda
17.10
que quem
assistir esse
vídeo vai
transar no
fim de
semana
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
IrXbsI183kg
&feature=yo
.b & …
Stop Motion 17.10
- Bebum à
milanesa
http://bit.ly/
1997XHg
Hoje tem!
17.10
http://bit.ly/
17o1BBL

00:32

O que
acontece
quando um
bebum faz a
marcação na
rua
http://bit.ly/
1aUSm2a
Barbudo
Sixpack
http://bit.ly/
1dRxyY1
#Mynigga
https://vine.
co/v/hH9J9
Zq7mXp
Bebida
promete
causar
reação
inversa a
dos
energéticos
http://nblo.g

2

1

@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive oba!! Vou
assistir então!

Link para o Bebibda Liberada

@MussumAlive 17 out
@LilizinhaNani \o/

01:09

0

0

Link para o Bebibda Liberada

03:09

0

0

Link para o Bebibda Liberada

17.10

05:09

0

0

Link para o Bebibda Liberada

17.10

07:09

0

0

Link para o Bebibda Liberada

17.10

08:16

0

0

17.10

08:16

1

2

@rene_mcb 17 out
@MussumAlive hahaha
Boa!

Link para um perfil do
instagram

Link para o Bebibda Liberada

s/Q95cW

BOM DIA
MY
NIGGAS

17.10

08:20

3

1

@callmeowl_ 17 out
@MussumAlive bom dia,
niggão
RETUITADO POR
MUSSUM
@jefluka 17 out
@MussumAlive bom dia pó
de cartucho tonner
RETUITADO POR
MUSSUM
@gersonsena 17 out
@MussumAlive Buenos
días oscuridad
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive Dia
@adreeam 17 out
@MussumAlive bom dia
Franklin
@fabiosml 17 out
@MussumAlive Bom dia
parte preta da vaca malhada!
@veronicaestrela 17 out
Bom dia, trufa de doce de
leite! "Pretinho por fora,
cremoso por dentro" RT
"@MussumAlive BOM DIA
MY NIGGAS"
@Sao__Pedro 17 out
@MussumAlive yo!

@Tyygo
#Sony ta de
brincation
with nois
@MussumA
live ? 4 mil
dilmis o
preço oficial
do #Play4
no Brasil..

17.10

08:55

0

0

RT RT

Comprar um
Playstation
4 ou uma
Hornet
Branca?

17.10

09:05

23

0

@DaniBotan 17 out
@MussumAlive seu avatar
resume muito bem o preço
do ps4. #CACILDIS
RETUITADO POR
MUSSUM
@daniduarte 17 out
@MussumAlive 2cm de pau
@orenantwittou 17 out
@mussumalive play4 pois
nem sempre tem um puliça
pra te salvar na esquina
RETUITADO POR
MUSSUM

Spine
Vodka Uma
espinha
dorsal
dentro da
garrafa
http://bit.ly/
14jbS3g
Com 4 mil
reais eu
compro um
fígado

17.10

09:09

0

0

17.10

09:17

23

2

@thibetarelli 17 out
@mussumalive a diferença é
que ao comprar o PS4, o
roubo já acontece na loja.
@obrunofarias_ 17 out
@MussumAlive por 4.000
eu vo buscar o ps4 nos Eua e
ainda sobra um din pra uma
pinga

@FabAlmeidaGanso 17 out
@MussumAlive e mais
cachacis
@marcimag_ 17 out
@MussumAlive dá para
parcelar? Quero um!

Bem mais
17.10
barato que o
PS4 e ainda
te deixa
bêbado http://www.
youtube.co
m/watch?v=
IrXbsI183kg

09:26

2

0

&feature=c4
overview&li
st=UU2hXR
eUTjZ0IykS
C57wdx-g
…
Dou 4 mil
Reais na
mão dos
mano da
quebrada
aqui e ele
me traz Um
Audi A4,
um Galaxy
S4, um Ps4
e um
cadáver

17.10

09:33

25
9

41

@Renan_Ishin 17 out
@MussumAlive o cadáver
pode ser de lagartixa?
@gersonsena 17 out
@MussumAlive faltou um
fígado ai...
@raphayeiri80 17 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkk juro que
quase caguei de tanto rir!
@MouraEscritor 17 out
@MussumAlive traz até um
KinderOvo
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive cadaver
que era dono de tudo isso
que ele te trouxe kkk
@leonardocuei 17 out
@MussumAlive se eu pedir
pra entregar o cadáver em
algum terreno baldio será
que fica mais caro ?? :P
@santanawaldir 17 out
“@M
A v :D 4
Reais na mão dos mano da
quebrada aqui e ele me traz
Um Audi A4, um Galaxy S4,
P4
c dáv ”.
Kkkkkkk
@gushenau 17 out
@MussumAlive
@IvanOzores pagamento à
vista tem "desconto"?
@LP_Fernando 17 out
Boa!! “@M
A v :

Dou 4 mil Reais na mão dos
mano da quebrada aqui e ele
me traz Um Audi A4, um
Galaxy S4, um Ps4 e um
c dáv ”
@sandroda900 17 out
@MussumAlive muito boa!
PARATUD
O | Biombo
http://bit.ly/
19LZitE
Garrafas
criativas de
vodka
http://nblo.g
s/Q9f4q
As
feministas
não
reclamaram
do
#OutubroRo
sa ser uma
campanha
para as
mulheres?
@RamonJad
er me referi
a escolha da
cor. Vc se
lembra da
história do
kinder ovo
para
meninos e
meninas?
Pq só falta
aparecer as
doidas
falando que
a escolha da
cor rosa
incentiva o
machismo

17.10

10:01

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

17.10

10:01

1

1

Link para o site Bebida
Liberada

17.10

10:34

3

2

17.10

10:39

0

0

17.10

10:42

0

0

@santanawaldir 17 out
“@M
A v :A
feministas não reclamaram
do #OutubroRosa ser uma
campanha para as
h
?”

@sirpeppersea 17 out
@MussumAlive Só elas que
falam disso. Pelo motivo de
que machismo é burrice e
burrice é coisa de mulher.
@MussumAlive 17 out
@sirpeppersea huahaauahau
@sirpeppersea 17 out
@MussumAlive Frase de
autoria do @edutestosterona
que provavelmente diria o

mesmo.

@prenass
leia meu
outro tweet
antes de dar
xilique

17.10

10:45

0

0

Em resposta ao tweet:
@prenass 17 out
Babaquice detected --> RT
@mussumalive: As
feministas não reclamaram
do #OutubroRosa ser uma
campanha para as mulheres?
@prenass 17 out
@mussumalive então
"doidas" é um jeito nãobabaca d se referir a
feministas? vc ñ entendeu
direito a treta
d
v …
@prenass 17 out
@MussumAlive que tal essa
resposta? -> "Vai ver estão
ocupadas reclamando
políticas de saúde",
@lunaborgess
@MussumAlive 17 out
@prenass @lunaborgess ah
velho, pfvr
@prenass 17 out
@MussumAlive não é
impossível fazer humor sem
apelar para babaquices. mas
é uma possibilidade sua. vai
fundo.
@MussumAlive 17 out
@prenass aceito suas
ofensas, porque
provavelmente você não me
conhece. Seja feliz com a
sua visão do mundo.
@prenass 17 out
@MussumAlive gente boa
tb faz besteira, cara. aí a

gente erra, reconhece, pede
desculpa e não faz mais o
mesmo erro. sem drama.
@prenass 17 out
@MussumAlive vc chamou
"feministas" de "doida". Isso
é babaquice, independente
de eu te conhecer. Até pq tb
conheço babacas.
@prenass 17 out
@MussumAlive mas fazer
babaquices não te faz um
babaca em tempo integral.
em especial se vc reconhecer
o erro.
@betoperazzo 17 out
@MussumAlive @prenass
que papo chato. Parou 5ª
série?
@prenass 17 out
@betoperazzo não sei do
@MussumAlive mas eu lá
tenho obrigação de divertir
você?! ô_O
@prenass 17 out
@betoperazzo mas parabéns
pra sua escola, que na 5ª
série debatia feminismo
@betoperazzo 17 out
@prenass Claro que debatia.
Antes da 5ª série até.
@betoperazzo 17 out
@prenass E eu concordo que
foi um comentário infeliz,
mas você sabe que ele não
vai assumir.
@prenass 17 out
@betoperazzo cara, faço a
minha parte: ser "chato" e
não aceitar calado a
babaquice. Se ele não faz a
dele, erro dele. Ñ mudo.

Anel com
asas
http://bit.ly/
1cxqkHq

17.10

11:01

0

0

@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive juro que li
anal...
haahahahahahahahhahaha

Link para o site Quebrando o
Galho

@MussumAlive 17 out
@LilizinhaNani huahua vc
lê o que deseja
huauhuahuahua
@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive
hahahhahahhahahahahahahh
ahahhaah
Os melhores
nomes de
bares e
restaurantes
http://bit.ly/
19QRNkC
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
IrXbsI183kg
&feature=c4
overview&li
st=UU2hXR
eUTjZ0IykS
C57wdx-g
…R
@danielmad
u:
@MussumA
live Quinta
feira é dia
de q
mesmo?
AllCool #37
– Como
fazer
Daiquiri
http://nblo.g
s/Q9sFZ
Aprenda a
fazer o
Daiquiri e
economize
4mil Reais!
http://bit.ly/

17.10

11:09

1

0

Link para o site Bebida
Liberada

17.10

11:16

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

17.10

12:02

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

17.10

12:43

3

0

Link para o site Bebida
Liberada

AllCool37

Entrevista
com Sam
Jinks
http://bit.ly/
19aUdMo
Apenas uma
festinha
comum na
Rússia
http://bit.ly/
1aQZIAq
Gravação do
AllCool
com a
parceira
danibirita @
Bartender
Store
http://instagr
am.com/p/fk
3WenD5q2/
Meu pai é
tão chato!:
Alguém vai
ter um
remorso
beeeeeeeem
f d …
http://bit.ly/
18pzF3l
Cerveja vs
Celular
http://bit.ly/
17zPYtU
Aprenda a
fazer o
Daiquiri
com clara de
ovo no
AllCool
dessa
semana!
http://bit.ly/
AllCool37

17.10

13:00

3

0

Link para o site Quebrando o
Galho

17.10

13:10

1

1

17.10

13:59

0

0

Link para o perfil do Mussum
no Instagram

17.10

14:01

0

0

Link para o Youtoba

17.10

15:10

1

0

17.10

15:44

1

0

Link para o Bebida Liberada

A Granada
Tripla!
http://bit.ly/
1aNVvxo

17.10

17:10

1

0

@o0boka0o 17 out
@MussumAlive kkkk quero
ve vc grava um desse
@MussumAlive 17 out
@o0boka0o
hauhauahuahauahauah não
duvida não mano
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive kkkkkk
duvido!! ms eu quero tá
junto pra toma tbm kkkkkkk

Me belisca,
eu tô
sonhando,
como pode
ser?

17.10

17:24

0

0

@MussumAlive 17 out
@o0boka0o
hauhauahauahuahaa
@FerGabi 17 out
@MussumAlive
(beliscando)
@MussumAlive 17 out
@FerGabi Vish, não era
sonho! :)
@bygpb 17 out
@MussumAlive Leandro,
vai facebook.
@FerGabi 17 out
@MussumAlive :)
@MussumAlive 17 out
@FerGabi Dá próxima pode
beliscar mais fraco :(
@FerGabi 17 out
@MussumAlive desculpa ;*
pra passar

ATENÇÃO 17.10
PARA O
PRÓXIMO
TWEET
Nova sala de 17.10
aula –
Educando os
filhos no

18:30

0

0

18:30

1

0

@MussumAlive 17 out
@FerGabi :)
@DigaoJones 17 out
@MussumAlive muito
bom...
Link para o site Quebrando o
Galho

século XXI
http://bit.ly/
19bRdzd
@angelopau
ferro
AAAEEEE
EEEEEEE

17.10

@Comicozi
nhoBlog
hauhauahua
huahuahauh
auah

17.10

BL na rua 17.10
Oktoberfest
no Club
Transatlânti
co
http://bit.ly/
1feVUND
Atenção,
17.10
cena de sexo
explícito -->
http://i.imgu
r.com/18XD
lmF.jpg
How I Meth 17.10
Your
Mother
http://wac.4
50f.edgecast
cdn.net/804
50F/screencr
ush.com/file
s/2013/09/cr
.j g …

18:34

18:35

1

1

0

Em resposta ao tweet:

0

@angelopauferro 17 out
Meu médico disse que a
@BebidaLiberada então vou
entrar na pagina Allcool do
@MussumAlive no
YouTube para bebemorar
Em resposta ao tweet:
@ComicozinhoBlog 17 out
@MussumAlive já viu vc
sendo citado aqui?
http://www.techtudo.com.br/
noticias/noticia/2013/10/prec
o-do-playstation-4-no-brasilgera-reclamacoes-degamers-e-internautas.html
…

19:10

1

0

Link para o Bebida Liberado

20:49

1

0

Link para o site Imgur

20:54

1

1

@oSProfanos 17 out
@MussumAlive o_O
@MussumAlive 17 out
@oSProfanos Eu não lembro
desse ep
@Dnl2Silva 17 out
@MussumAlive ele voltou
já pra série?
@oSProfanos 17 out
@MussumAlive nem eu.
Montagem?

Link para um gif animado

@MussumAlive 17 out
@oSProfanos Parece que
não e acho que ele vai voltar
ainda http://www.youtube.com/wa
tch?v=Y-X ccZ 6gE …
@HankLobo 17 out
@MussumAlive
@osprofanos assisti essa
semana aqui em casa, é real
@oSProfanos 17 out
@HankLobo
@MussumAlive mas que
episódio é esse? Eu assisti o
mais novo e não tem nada
@jaquebenatti 17 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHA Não
lembrava que o Cranston era
o chefe maluco do Ted em
HIMYM...
@oSProfanos 17 out
@HankLobo
@MussumAlive mas já
gostei da ideia!
@MussumAlive 17 out
@oSProfanos @HankLobo
SIM!!
@MussumAlive 17 out
@jaquebenatti
hauahuahauha pois é :)
@HankLobo 17 out
@MussumAlive
@osprofanos não sei o
episódio, a nubia e o catupa
estavam assistindo e eu vi
um pedaço
@gperiard 17 out
@MussumAlive acho que eh
o primeiro episodio que
aparece o chefe do Ted.

Depois aparece outras vezes
em capitulos diferentes.

As 10
bebidas
mais
pedidas
entre os
gays
http://bit.ly/
15DgqVg
Sabia que
hoje o
Eminem faz
41 anos?
Qual é a
melhor capa
de Playboy
de todos os
tempos?

17.10

21:10

1

0

17.10

21:20

7

0

@fabisilva31 17 out
@MussumAlive Esse
branquelo/negão tá enxutão

17.10

21:30

0

0

✈ @MolterGui 17 out
@MussumAlive Hortência.
@sirpeppersea 17 out
@MussumAlive Karina
Bacchi.
@CowboySL 17 out
@MussumAlive a próxima!
rs
@bricioloureiro 17 out
@MussumAlive uma de
papel couchê tu-dum-tsssss
@Pitelli 17 out
@MussumAlive A
Fogueteira!!!
@Pitelli 17 out
@MussumAlive
Plastificada.
@Porrailecio 17 out
@MussumAlive da Véra
Fisher
@blogdotioted 17 out
Aquela de papel couchê
fosco de 120 gramas. RT
@MussumAlive Qual é a
melhor capa de Playboy de
todos os tempos?

@delbarco1 17 out
@MussumAlive Ariadne
@ThataHC 17 out
@MussumAlive Claudia
Ohana
@celtonls 17 out
@MussumAlive Kelly Key
Daiquiri
17.10
com a
participação
da galera do
@CanalFom
inhas http://bit.ly/
AllCool37
Eo
17.10
funcionário
que evitou
um assalto
na empresa
e foi
demitido?
http://ainana
s.com/mustsee/crimemustsee/funciona
rio-impedeassaltodespedido/
…
QUE ISSO
17.10
CARAAAA
AAA??????
http://instagr
am.com/p/fj
w59uuS7b/

21:45

0

0

22:02

0

0

22:05

4

0

Link para o Bebida Liberada

@bricioloureiro 17 out
@MussumAlive é Paulo !!!
@arioldo 17 out
@MussumAlive se ela não
fica assim, Kanye arranjaria
outra num estalar de dedos.
:P
RETUITADO POR
MUSSUM
@Erase88 17 out
@MussumAlive Tremendo
pacotão.
@delbarco1 17 out
@MussumAlive Abelha

Link para o instagram

picou a bunda dela :P

Que bunda é
essa véi

17.10

22:13

0

@orenantwittou 17 out
@mussumalive E olha que
saiu um bebê dai esse ano..
@apenaswillian 17 out
@MussumAlive Já ouviu
falar em @NICKIMINAJ
????
@Driianoo 17 out
@MussumAlive Até
Coloquei como papel de
parede no celular...
@ClaudaoF1 17 out
@MussumAlive Qual
bunda? Qual bunda?
@MussumAlive 17 out
@ClaudaoF1 da Kim
Kardashisashiasaisha
@MrBluesmann 17 out
@MussumAlive E a irmã
Khloé tava se inspirando na
bunda daquela saltadora
brasileira pra malhar
enquanto tem um ótimo
exemplo em casa.

Deve ter
mais um de
cada lado ali
RT
@orenantwi
ttou:
@mussumal
ive E olha
que saiu um
bebê dai
esse ano..
Tomei um
blend de
café e leite
que ficou
muito bom

17.10

22:14

0

0

17.10

22:26

0

0

@MussumAlive 17 out
@MrBluesmann né?
@orenantwittou 17 out
@mussumalive Kanye come
bem d+, por isso esse ultimo
cd foi tão bom

@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive vc conhece
uma bebida chamada Tesão?
@SilvioSantosCS 17 out
@MussumAlive Tomo um

barolo que solta leite? Q isso
jovem
@MussumAlive 17 out
@LilizinhaNani Já ouvi
falar, mas nunca bebi
@arioldo 17 out
@LilizinhaNani
@MussumAlive tem a Tesão
de Vaca...que foi proibida.
mas não é alcoólica.
@weullers 17 out
@MussumAlive Blend? Os
manos da ZL já te ouviram
usar essa palavra?
@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive tb me
falaram, mas nao sei como
é... Vc podia pesquisar e
postar, né?!!
@MussumAlive 17 out
@LilizinhaNani Pesquisa-loei

O cara
17.10
participou
da guerra na
Palestina e
tá com medo
do Félix?

22:29

5

1

@LilizinhaNani 17 out
@MussumAlive yes!!!!
@panreis 17 out
É um POSER!!!! Hahaha
R “@M
A v : c
participou da guerra na
Palestina e tá com medo do
é ?”
@RodrigoFxBar 17 out
@MussumAlive O Felix
pode querer dar pro cara a
força, é pior que estar na
guerra!!!

@TiagoLeif
ert Você
podia
mandar um

17.10

22:29

5

1

@MussumAlive você ta gay
pra caralho. Assiste tudo
quanto é novela.
Em resposta ao twitter:
@TiagoLeifert 17 out
Chega mais! The Voice no

Cacilds no
The Voicis!

ar

Vamos para 17.10
o The Voicis

22:33

10

0

@gersonsena 17 out
@MussumAlive ou hora de
esculhambar a forçada leitte.

Essa aí é
mana da
periferia

17.10

22:34

0

0

Nunca vi
ninguém
cantar bem
uma música
da Alicia
Keys a não
ser ela
mesma

17.10

22:39

21

2

@penntaylor 17 out
@MussumAlive é da
comunidade
Expandir
b c
R c d @veiobricio 17 out
@MussumAlive compativel
com ZL
@SilvioSantosCS 17 out
@MussumAlive Você diz
isso por que não conhece o
PABLO.
Expandir
U
Ab
@lissaobass 17
out
@MussumAlive vandinha
addams cantando Alicia
Keys
Expandir
A
d @ahisteria 17 out
@MussumAlive E a irma do
Franklin de Eu, a patroa e as
crianças.
Expandir

Voz de
negão

17.10

22:45

6

0

M
A v @MussumAli
ve 17 out
@SilvioSantosCS
hauahuahuahauahauhauah
Expandir
í
G h
@LuisGuilherm_
17 out
@MussumAlive heheh
verdade!
@pribrito_ 17 out
RT @MussumAlive: Voz de
negão
Expandir
h g
dã @tarbgol
17 out

Tô me
sentindo
num
barzinho de
mpb
"nós não
viramos
como você
pode ter
visto"
Quero ver
eles
puxarem o
saco dos
candidatos
daqui 6
meses,
depois que
forem
eliminados e
o programa
acabar
Pede pra
esse cara
cantar uma
português e
aí vc vai ver
a verdade
@vinnysacr
amento
hauahuahau
ahauhauah
pqp
Uma coisa
que
ninguém
escolhe no
The Voice:
Claudia
Leitte

17.10

22:49

7

0

17.10

22:51

5

0

17.10

22:55

2

1

17.10

23:02

1

0

17.10

23:03

0

0

17.10

23:05

12

1

@MussumAlive Emilio
Santiago???!!
Expandir
R
A @Renato_o 17
out
Tipo Anderson silva RT
"@MussumAlive: Voz de
negão"
@sammylindote 17 out
[2] RT @MussumAlive Tô
me sentindo num barzinho
de mpb

@gustavocalado 17 out
Mas tem o Caranval de
Salvador né @MussumAlive
?

Em resposta ao tweet:
Aquela banda que tem o
@MussumAlive, Oêizis
#TheVoiceBR
@essabeca 17 out
“@M
A v :U
coisa que ninguém escolhe
no The Voice: Claudia
”P
ê?
@_FabioCunha 17 out
Daniel tb não kkkk RT
@MussumAlive: Uma coisa

que ninguém escolhe no The
Voice: Claudia Leitte

Bela rabeta

17.10

23:06

4

1

@RoddrigoX 18 out
@MussumAlive unfollow
@marlonfolive 17 out
@MussumAlive Olho
cirúrgico.
Expandir
b c
R c d @veiobricio 17 out
@MussumAlive belo
olodum eu diria
Expandir
y
@gomayara 17
out
@MussumAlive pois só vi
foi a bunda fiquei com
inveja
Expandir
M
A v @MussumAli
ve 17 out
@gomayara :(

Digo, voz

17.10

23:06

3

1

Cocoroco e
17.10
Spirytus
Rektyfikowa
ny - As
bebidas
mais
alcoólicas
do mundo
http://bit.ly/
16uA5kG
Ganhou a
17.10
oportunidad
e e uns kilos

23:10

0

0

23:10

1

0

Eita voz
grossa da
porra

17.10

23:20

3

3

@sammylindote 17 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkk
@fagnernsilva 17 out
@MussumAlive kkkkkkk
@felixisabella 17 out
@MussumAlive ela ta com
um ovo na boca?
@o0boka0o 17 out
@MussumAlive se grita

comigo fico até com medo
kkk
@veiobricio 17 out
@MussumAlive sapatao
detected

Elseve óleo 17.10
extraordinári
o faz bem
pra voz

23:21

11

1

@Negressco 17 out
@MussumAlive Mano, se
eu to balada e ela fala oi no
meu ouvido... Na duvida
dispenso.
@Jaovalee 17 out
@MussumAlive pra esse
cara ai ctz que o Daniel e o
Lulu virariam facinho..
#TheVoiceBrasil
@romuloaraujoadv 17 out
@MussumAlive menos pra
quem aplica.

Eu acho que
a Claudia
Leitte vira
só pra ver se
aprende
alguma
coisa

17.10

23:22

56

9

@fpaulino 17 out
“@M
A v :E v
óleo extraordinário faz bem
v z” //
d
@Rangel_a7x 17 out
@MussumAlive
hhahahahahahhaha boa
negote
@renataspinasse 17 out
“@M
A v : E ch
que a Claudia Leitte vira só
pra ver se aprende alguma
c
”
... Num
guento!!!!
@LaurenSousa1 17 out
@MussumAlive
@daeniomedeiros kkkkkkkk
verdade
@juuh_mach 18 out
hahahaha, só pode RT
“@M
A v : E ch
que a Claudia Leitte vira só
pra ver se aprende alguma
c
”

PUTA QUE
PARIU VÉI

17.10

23:25

1

0

Repito o que 17.10
disse na
semana
passada:

23:25

0

0

A pessoa se
esforça
enfrenta o
nervosismo,
canta bem,
tem várias
opções. Aí
ela vai e
escolhe a
Claudia
Leitte.

23:26

17.10

70

5

@raonyfurtado 17 out
@MussumAlive minha
mulher usa esse elséve aí e
nem canta desse jeito, só o
cabelo que fica bonito. Mas
a voz nunca mudou...
hahahahhahahaha
@justplay 17 out
@MussumAlive covarde
@MussumAlive 17 out
@justplay pourquoi? :(
@veiobricio 17 out
@MussumAlive essa tem
voz pro TRANSO
@felixisabella 17 out
@MussumAlive cagou tudo!
@websterfe 17 out
@MussumAlive lamentável
a escolha
@iriamarco 17 out
@MussumAlive nunca vou
entender isso..
@cleorocha 17 out
@MussumAlive fico
boquiaberta.

Belo zóio

17.10

23:29

4

0

Me
incomoda
cantor que
fala voxê ao
invés de
você

17.10

23:31

15

2

@fgestevao 18 out
@MussumAlive não da pra
entender hahahaha
@dsachetti1910 17 out
@MussumAlive Será que
esse da direita é pederasta?
Joga pedra com a mão
esquerda?
@Jaovalee 17 out
@MussumAlive e cantor
que fala córação
@Ju_Sales 17 out
“@M
A v :M
incomoda cantor que fala
v ê
vé d v cê”
kkkkkkk
@dsachetti1910 17 out

@MussumAlive Corachão rs
@dsachetti1910 17 out
@MussumAlive Hum é de
Campinas. . Entendi ...Bom
sem mais perguntas
Meretíssimo.. rs
@felixisabella 17 out
@MussumAlive o Vitor e o
Leo falam assim, dá vontade
de morrer!

Seria legal
se só o Lulu
Santos
virasse

17.10

23:32

1

0

Olha a
menina que
engoliu a
cuíca
É SAMBA
QUE ELES
QUEREM I
UU I UU
Falou Naisci
não sobe
nem no
palco

17.10

23:40

7

0

17.10

23:41

11

3

17.10

23:43

8

2

Tá rolando
uma máfia
das cadeiras
nesse The

17.10

23:45

7

0

@borboletakel 17 out
@MussumAlive me
incomoda cantar pelo nariz
tipo Luan Santana e essa
dupla
@gersonsena 17 out
@MussumAlive. Daniel só
virou pq o Brown ,
incentivou. Daniel ñ curte
concorrente musical
sertanejo
@Marcelo_Rel 17 out
@MussumAlive se alguem
entrasse e ficasse correndo
cantando Nigga stole my
bike ganharia
automaticamente?
@LuquinhaOF 17 out
@MussumAlive e colocaram
a mão onde pra sair o som?

@dsachetti1910 17 out
@MussumAlive Nossa ele é
filho do Ziraldo? Rs
Expandir
b MD @fdelalibera 17
out
@MussumAlive concordo
@SukitaSoares 17 out
@MussumAlive é cartelzis!
@irlasuecosta 17 out

“@M
A v : á
rolando uma máfia das
c d
h
c ” á
mesmo!

Voice

@falcaogabriella 17 out
Kkkkkk!!!
R “@M
A v : á
rolando uma máfia das
c d
h
c ”

A galera não 17.10
tava virando
pra deixar o
Daniel
formar o
grupo dele

23:47

Mais 2
minutos de
música
aparece uma
galinha
preta no
palco

23:49

17.10

6

47

1

3

@gersonsena 17 out
@MussumAlive Cara, os
jurados estão , na tora,
forçando Daniel a apertar a
bagaça.Senão, termina o
programa e Daniel ñ forma a
equipe dele
@fran_krys 17 out
@MussumAlive hahaha bem
observado
@dilvanvalverde 17 out
@MussumAlive quando a
Claudia Leite disse que tinha
estratégia de jogo, já
imaginei ela falando para o
Bial q não ia escolher por
afinidade
@falcaogabriella 17 out
@MussumAlive olha o
preconceito nagaozis!
Hahahahahaaha
@__PauloRoberto 17 out
@MussumAlive mas já tem
uma de preto ali! Rs
@MussumAlive 17 out
@falcaogabriella
preconceito nenhum, sou da
macumbis!
@catarinacrist 17 out
@MussumAlive mas a
Cláudia já tá no palco, não
entendi...
@GlaupeCabral 17 out
Eu ri demais!!!

“@M
A v :M 2
minutos de música aparece
g h
c ”
@suzukileonardo 17 out
Vai parece lá o
@MussumAlive
RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 17 out
@suzukileonardo
ahuahuahuahuhauaha vsf
@dieguinhovin 17 out
@MussumAlive não
apareceu galinha preta, mas
sim amarela!

Minha cara
17.10
quando
começa
Amor e
Sexo http://pontoe
letronico.me
/wpcontent/uplo
ads/2013/09/
gente-qualanecessidaded
.j g …
Só manja
17.10
rola on line

23:43

10

1

23:58

3

0

@MussumAlive 17 out
@dieguinhovin
HAUHAUAHUAHA
@veiobricio 17 out
@MussumAlive Coloquei
na globo agora e tô vendo
PIROCAS GIGANTES.
Espero que seja o efeito da
tinta

@CarlinhosFoda_ 17 out
@MussumAlive VOCE
QUE TA ASSISTINDO
THE VOICE BRASIL
@fran_krys 17 out
@MussumAlive só pra te
lembrar... vc tá online
@MussumAlive 17 out
@fran_krys EU NÃO

GIF animado

OLHA SÓ
18.10
QUE
DESCOBE
RTA
INACREDI
TÁVEL
Em
18.10
portugal,
pinto se
chama Pila.
No Rio
Grande do
Sul, dinheiro
se chama
Pila.

00:03

1

0

00:04

17

1

@DaniBirita 18 out
@MussumAlive qtos Pila vc
tem?
@VictorOMessias 18 out
@MussumAlive Ou seja,
tudo lá no RGS é pago com
pila!
RETUITADO POR
MUSSSUM
@CarlosHiggs 18 out
@MussumAlive o
@tensoblog fala muito sobre
pila agora sei pq!
@MussumAlive 18 out
@DaniBirita Uma só :(
@Negressco 18 out
@MussumAlive Pior deve
ser na divisão da grana.
Tipo:"To com um pila na
frente e dois pila atrás"
@DaniBirita 18 out
@MussumAlive
hauahauahaha
@receptor_ideias 18 out
Depois gaúcho não gosta de
ser zoado. RT
@MussumAlive: Em
portugal, pinto se chama
Pila. No Rio Grande do Sul,
dinheiro se chama Pila.
@veronicaestrela 18 out
@MussumAlive kkk vai
apanhar Kkkkkkkkkkkk

Todo mundo 18.10
do RS adora
Pila

／⌒＼
/ ｜＼
(＿ 人 ＿)
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
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｜
｜
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/
| ＼＿_／＼
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18.10

00:06

00:17

2

14
5

1

47

@DJBruno_Ramos 18 out
Hahahaha!
“@M
A v :E
portugal, pinto se chama
Pila. No Rio Grande do Sul,
d h
ch
P .”
@MARIAZ_OLIVER2 18
out
@MussumAlive eu pilo, tu
pila?
@Christiano_sp 18 out
@MussumAlive será que
eles gostam de cacetinho
tb???
@jann_ 18 out
@MussumAlive assustei
com esse tamanho todo na
minha tl rsrs
RETUITADO POR
MUSSUM
@PatiValente_ 18 out
@MussumAlive eita!
RETUITADO POR
MUSSUM
@MofoTv 18 out
@MussumAlive @_urgh
cacildis!
@o0boka0o 18 out
@MussumAlive kkkkkkk ta
manjando ein kkk ta até
desenhando... num te vi
desenhando a pepeca semana
passada kkkk
@_WeeV 18 out
@MussumAlive Olho na tl
tem um negão com a boca
aberta e uma piroca do lado
SOPKAPOKSPKOAKOSA
PKOPKSOA wtf
RETUITADO POR
MUSSUM
@4GabiLima 18 out
@MussumAlive kkkkkkkk

essa hora pode ne?!
#negosafado
@DaniBirita 18 out
@MussumAlive disvirginou
a tela do meu cel com esse
pirocao
RETUITADO POR
MUSSUM
@Ze_Eufrasio 18 out
@MussumAlive ficou muito
estranho vc postar isso com
seu avatar de boca aberta.
Hahahahaha
RETUITADO POR
MUSSUM
@Karina_Santos88 18 out
@MussumAlive Que isso
Jovem ?? #Anacondis
@lidifaria 18 out
@MussumAlive
bestooooooolengo
lkkkkkkkk <3
@MussumAlive 18 out
@lidifaria
huahauahuahuahuahahahahu
ahuahauha :)
@gabrielfdr 18 out
@MussumAlive Achei
ofensivo, dando unfollow.
@MussumAlive 18 out
@gabrielfdr :(
@sunsetak 18 out
@MussumAlive nossa cara
ta meio torto que aconteceu
@gabrielfdr 18 out
@MussumAlive
Ahahaahahahahaha negaiada
do carai viu
@MussumAlive 18 out
@gabrielfdr

AUAHUAHUAH
@MussumAlive 18 out
@sunsetak tive que entortar
pra caber na tela
@PikachuSayajin 18 out
@MussumAlive @AhNegao
http://www.blog.pikachusay
ajin.com/2013/10/a-verdadesobre-o-preco-do-ps4.html
…4
PS4
g d
revelado
@_urgh
O
@mussumal
ive é a
fernanda
lima do
tuinto,
repassem
RT RT
N gã …
sacomé, né

18.10

00:18

0

0

18.10

00:19

2

1

@biamorgaado 18 out
@MussumAlive
HAUDHHSHDHS
@PatiValente_ 18 out
@MussumAlive
hahahahahaha ganhei ate RT
@fran_krys 18 out
@MussumAlive mas vc
parece ser pqno, de altura e
tal, não quero saber de
detalhes
@MussumAlive 18 out
@fran_krys
hauhauahuahauahuaha :(
@mariaflor_ 18 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

@maricabrit 18.10
o 18 out
Me mandem
foto dos
pênis de
vocês para
que eu possa

00:20

0

0

analisar 01
coisa.
RT RT
As mais
belas
garrafas de
Vodca
http://bit.ly/
1e9bmve
Estoy
perplecto

18.10

01:10

0

2

18.10

01:24

2

0

@RodrigoFxBar 18 out
“@M
A v :A
belas garrafas de Vodca
h ://b . y/1 9b v ”
Adorei aquelas das Tequilas
e muito mais essas!!!
@AtrizArteira 18 out
@MussumAlive con lo que?
(muy bueno mi espanhol)

Link para o site bebida liberada

@MussumAlive 18 out
@AtrizArteira Con la
ausencia de la birits
@AtrizArteira 18 out
@MussumAlive ay ay ay
O drink de
18.10
Pizza
http://bit.ly/
1erym5d
Da série:
18.10
coisas que
não preciso,
mas quero!
http://bit.ly/
17kf2Vo
5 Coisas que 18.10
as Mulheres
odeiam nos
Homens:
Sabe
aquelas
coisas que
os homens
fazem que
deixam, nós
mulheres, ...
http://bit.ly/
16TuM2av

03:10

0

0

Link para o site bebida liberada

05:10

3

1

Link para o site bebida liberada

06:09

1

1

@tytboy 18 out
@MussumAlive seu tweet
sobre o ps4 saiu no
http://globo.com vc viu ??
@MussumAlive 18 out
@tytboy não, tem link aí?
@tytboy 18 out
@MussumAlive
http://www.techudo.com.br/
noticias/2013/10/preco-doplaystation-4-no-brasil-gerareclamacoes-de-games-e.h
…
@tytboy 18 out
@MussumAlive viu o
ultimo link ???

Link para o site You toba

@MussumAlive 18 out
@tytboy Vi, até de RT :)
Valeu mano!
@tytboy 18 out
@MussumAlive seu tweet
foi uns do mais engraçado
mesmo
@MussumAlive 18 out
@tytboy Valeu! :)
Cerveja que 18.10
hidrata
ajuda a
diminuir os
efeitos da
ressaca
http://bit.ly/
1fiEgEd
Firewood –
18.10
Uma garrafa
de vodka em
forma de
tronco
http://nblo.g
s/QaF1E
@tacilar vou 18.10
ensinar em
breve, no
outro
programa do
canal :)

07:10

2

2

Link para o site Bebida
Liberada

08:16

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

09:26

0

0

BOM DIA
OBAMAS

09:28

18.10

1

0

Em resposta ao twitter:
@tacilar 18 out
@MussumAlive Eeeeeee o
açúcar em cuboooooo??? Tô
com uma garrafa de Absinto
guardada só esperando esse
tutorial!!! :P
@weullers 18 out
@MussumAlive Bom dia
Grande Otello!
RETUITADO POR
MUSSUM
@SeuMagalhas 18 out
@MussumAlive bom dia
filho do Cirilo!
@AtrizArteira 18 out
@MussumAlive bom dia,
garoto propaganda da bala
chita
RETUITADO POR
MUSSUM

@bokasb10 18 out
@MussumAlive
MICHELES?
@LeeAmil 18 out
@MussumAlive BOM DIA
MACALÉ!!!
RETUITADO POR
MUSSUM
@porragoncalves 18 out
@MussumAlive Bom dia
Orlando Silva.
Como seria
GTA V no
SNES
http://bit.ly/
16U1AIt
Vcs viram
que eu
postei um
AllCool
novo o tem
né?

18.10

09:32

4

2

18.10

09:33

0

0

lLink para o site Quebrando o
Galho

@vitor_villa 18 out
@MussumAlive tem não
@_feiralivre 18 out
@MussumAlive é o da
@DaniBirita ???
@MussumAlive 18 out
@_feiralivre @DaniBirita
não, o da Dani é semana que
vem
@_feiralivre 18 out
@MussumAlive ansioso!
hahahah @DaniBirita

Pra quem
não viu,
veja:
http://youtu.
be/IrXbsI18
3kg?a

18.10

09:37

0

0

@DaniBirita 18 out
@_feiralivre
@MussumAlive<3
@arioldo 18 out
@MussumAlive uia...seus
vídeos já tão tendo
comerciais antes... :D
@MussumAlive 18 out
@arioldo Só falta a grana
agora hauahuahau
@arioldo 18 out
@MussumAlive
vdd...aheuaheuaheuaheua

Link para o site Bebida
Liberada

Como faço
para
convencer a
minha mãe
de que as
histórias do
João Kleber
são
mentiras?

18.10

09:56

6

3

@Jaovalee 18 out
@MussumAlive seja
voluntário para o teste de
fideliade.
@CafetasOficial 18 out
@MussumAlive leve ela lá.
RETUITADO POR
MUSSUM
@rene_mcb 18 out
@MussumAlive Seja
voluntário para o teste e
coma alguém.
RETUITADO POR
MUSSUM
@macgaren 18 out
@MussumAlive É simples.
Você chega pra ela e ... Pára!
PÁRA! PÁRA! Depois dos
comerciais eu te digo.
RETUITADO POR
MUSSUM
@paulodiogo 18 out
@MussumAlive Nao faca
isso!

Vodka de
caixinha
http://nblo.g
s/QaMt0

18.10

10:01

0

0

Imagens do
jogo
Batman:
Arkham
Origins
http://bit.ly/
1d2zu1j
AllCool #30
- Como
fazer o
Capitão
Planeta
http://bit.ly/

18.10

11:01

0

0

18.10

11:10

0

0

@paulodiogo 18 out
@macgaren @MussumAlive
hahahahahahahahaahahha
@marcosalexgv 18 out
Link para o site bebeida
@MussumAlive olha la
liberada
onde eu te marquei no
facebook.... ajude a trollar o
nosso chegado kkkkkkkkkk
Link para o site quebrando o
galho

Link para o site bebeida
liberada

14M9y5b

Tá
18.10
chovendo
GRANITO!!
!

11:45

3

1

@o0boka0o 18 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkk granito eh
boa
@rafacastanha 18 out
@MussumAlive Arruma pra
mim uns 25m do verde
ubatuba...
@facepum 18 out
@MussumAlive
HauHUUhAuhUHA porra,
muito foda.
@porragoncalves 18 out
@MussumAlive vamo usa
pra por nos whisky q hj é
sexta
@bobek87 18 out
@MussumAlive Se fosse
Granizo eu juntava com
pinga, mel e limão e fazia
uma bela de uma caipirinha!
@debora_H_F_Ar 18 out
@MussumAlive O.o
@rafaelpimenta1 18 out
@MussumAlive Porra,
granito? A parada tá feia
mesmo.
@cutia85 18 out
@MussumAlive onde?
@Sao__Pedro 18 out
Eu mando gelo prele fazer o
allcool e ele me fala isso...
c c... “@M
A v :
á ch v d GRAN
!!!”

Tecnologias
inventadas
durante a
guerra, que

18.10

13:01

3

1

Link para o site quebrando o
galho

utilizamos
no nosso
cotidiano
http://bit.ly/
16UGEkp
Como eu me
sinto
quando...
http://bit.ly/
15Ednd1
@nihresend
e 18 out
@MussumA
live queria
pedir uma
coisa seria.
Pede pros
seus
seguidores
assinarem a
petição
publica
contra o
Instituto
Royal... To
chocada....
TOP 10:
Preço do
PS4 pelo
mundo:
Você
provavelme
nte já tenha
lido por aí
que o
Playstation
4 vai chegar
no Bra...
http://bit.ly/
19eBFec
＿／￣
´●●＼ ／ /
\
￣
￣＼ ｜ |
|
▼ | ｜ \＿
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18.10

13:10

0

0

Link para o site bebeida
liberada

18.10

13:51

1

0

@nihresende 18 out
@MussumAlive valeeeu!!!!

18.10

13:52

1

0

@AdamNKS 18 out
@MussumAlive quem se
deu bem foi o Sílvio Santos
por ter demitido o Yudi e a
Amanda.

18.10

14:30

10
3

23

Link para o site youtoba

￣
ヽ(´
･ω･)ﾉ
| /
UU
Resgatando
os Bigou
Por onde
anda: Sean
Kingston

18.10

14:59

6

0

@ProibidoLer 18 out
@MussumAlive virou
pendrive
RETUITADO POR
MUSSUM
@FilhoDoOCriador 18 out
@MussumAlive uso ele no
carro no mp3 player
@broy_thfc 18 out
@MussumAlive Virou dono
de uma rede de fast food que
não é aberta ao público.
@Jonathaun 18 out
@MussumAlive Evoluiou e
virou o Cee-Lo Green!
AHUAHAHHAUHAUHAU
HA
RETUITADO POR
MUSSUM
@Pablo_Loko 18 out
@MussumAlive comendo
sanduba na lachonete dos
anos 60
@gabrielfdr 18 out
@MussumAlive depois de
quase ter morrido de jet-ski
nem sair de casa, sai mais
hahahaha

Sean
18.10
Kingston
[evolui para]
Cee-Lo

15:02

5

0

@o0boka0o 18 out
@MussumAlive em Bauru
kkk meu primo
https://www.facebook.com/d
anilo.gomes.96742277?fref=
ts
@broy_thfc 18 out
@MussumAlive Isso dá um
bom post.

Green
[evolui para]
Péricles

@arioldo 18 out
@MussumAlive e vc tá
evoluindo pra Toninho do
Diabo. :(
RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 18 out
@broy_thfc boa!
@Jonathaun 18 out
@MussumAlive Que ficou
mais romântico e virou o
Barry White! ♥.♥
AUHAUHAUHAUHUAHU
AHUAHUAHUAH
@bpascoal 18 out
@MussumAlive que evolui
p Notorius Big
@Negressco 18 out
Poucos sabem, mas o
@MussumAlive antes de
evoluir era o Cirilo na
novela Carrossel, do
México.
@fernandof_real 18 out
@Negressco
@MussumAlive e antes
disso foi garoto propaganda
dos cigarrinhos de chocolate
pan

AllCool #36
- Como
fazer o Mé
de Moleque
http://bit.ly/
1d3rzkf

18.10

15:10

0

0

@Negressco 18 out
@fernandof_real
@MussumAlive
Hahhahahahahahaha foi ai
que descobriram ele como
ator.
@marcosalexgv 18 out
@MussumAlive chupa
kkkkkkkkkk
pic.twitter.com/cX1bMYDq
1E

Link do bebida liberada

Cirilo
18.10
[evolui para]
MussumAli
ve [evolui
para] Denzel
Washington
[evolui para]
Morgan
Freeman

15:26

5

2
@jefersonjilo 18 out
@MussumAlive é quase um
digimon esta sempre
evoluindo
@ManoVG_ 18 out
@MussumAlive [evolui
para] uiu ismite
@GustavoZeLeLe 18 out
@MussumAlive Se alguma
mulher falar que você é feio,
tu pode chegar e dizer
"vadia, essa nem é a minha
forma final"
@Gabrielbomfim 18 out
@MussumAlive Pensei que
tinha começado com o
Arnold
@tiraatouca 18 out
@MussumAlive What?!
Cirilo is evolving.
Congratulations ! Your
Cirilo evolved into
Mussum.

Hoje foi um 18.10
dia normal
na vida das
minha
inimigas
Se a vida
18.10
fosse um
filme de
ação [13
imagens]
http://bit.ly/
17yLwbD
Sugestões
18.10
de
ingredientes
para fazer o
drink Beagle
no AllCool
da semana
que vem:

16:21

0

0

17:10

0

0

17:27

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

@veronicaestrela 18 out
Drink com cachorro? o.O
RT "@MussumAlive
Sugestões de ingredientes
para fazer o drink Beagle no
AllCool da semana que
vem:"
@SobreRomulo 18 out
@MussumAlive ingrediente:

vodka, ração pedigree e 1
cachorro

Just reported 18.10
a
BUTEQUIS
NEGADS
on Av.
Sapopemba,
using
@waze Social GPS
Mulheres
18.10
adoram
cerveja (20
fotos)
http://bit.ly/
1fzASb1
O que é
18.10
Cheirinho
da Loló?

17:51

0

0

@treta 18 out
@MussumAlive licor de
chocolate cupuaçu e vodka
(cores do beagle) e pensando
aqui deve ficar mt bom!
@n_bjunior 18 out
@MussumAlive Ta
chegando na minha quebrada
ein rs
@juliocez 18 out
Ta perdidis aqui na
quebradis @MussumAlive

19:10

0

0

19:59

3

1

Link para o site bebida liberada

@delbarco1 18 out
@MussumAlive Mano, vc
mora na ZL, deveria saber...
@danielmoicano 18 out
@MussumAlive Lançaperfume de pobre
RETUITADO POR
MUSSUM
@giovannigouveia 18 out
@MussumAlive loló = éter
+ clorofórmio + essÊncia...
RETUITADO POR
MUSSUM
@Erase88 18 out
@MussumAlive Droga de
viado.
RETUITADO POR
MUSSUM
@crisgipp 18 out
@MussumAlive ah tah!
@nessaferry 18 out

@MussumAlive nem te
conto...
@Realeuba 18 out
@MussumAlive sério que tu
não sabes?
@lcrudo 18 out
@MussumAlive uma
imitação vagabunda do
lança-perfume.
@_Jammal 18 out
@MussumAlive é aquilo
que você já usou pra
caraaaaaaleo
@Novaes88 18 out
Vc sabe, @ArthurFischer89
? KKKKKK RT
“@M
A v :
é
Ch
h d
ó?”
@ArthurFischer89 18 out
@Novaes88
@MussumAlive Ham?! O
q?! Loló?! Pode ser q sim...
E sucesso?! Vc sabe?!
@Novaes88 18 out
@ArthurFischer89
@MussumAlive digamos
que é a mesma coisa!!
#sucesso!! Kkkkkkkkk

A história
do cara que
descobre
que tem
cancer e vai
produzir
cheirinho da
Loló para
conseguir
dinheiro

18.10

20:06

0

0

@ArthurFischer89 18 out
@Novaes88
@MussumAlive Quem não
gosta do cheirinho do
sucesso?! Kkkkkkkk...
@CarlinhosFoda_ 18 out
@MussumAlive loló é
cocaina nao meta af negro
que nao entende de droga é
poser hein
@MussumAlive 18 out
@CarlinhosFoda_ Cara eu
tomava Biotônico Fontoura
antes de você ser um

para a
família.

Essas
18.10
gringas nao
tem mais
limites
http://instagr
am.com/p/fk
ww7nr8Xe/

espermatozóide, fica quieto
ae

20:17

0

3

@CarlinhosFoda_ 18 out
@MussumAlive ))))))):
@DaniBotan 18 out
@MussumAlive Essas
gring... NUSSA Q
TETONAAAAAA O.O
@vinnysacramento 18 out
@MussumAlive Essa Nicky
Minaj é uma Dani Bolina +
Aryane
Steihaisfjhasjdandnpof cérebro que se veste como
Lady Gaga e acha que é a
Beyoncé
@delbarco1 18 out
@MussumAlive moh
rabão...
@oRogerioLima 18 out
@vinnysacramento
@MussumAlive Pra mim é a
Gabi Amarantos da gringa
@vinnysacramento 18 out
@oRogerioLima
@MussumAlive mas a Gaby
é gostosinha (calada)
@anadecesaro 18 out
@MussumAlive valesca
popozuda preta
@MussumAlive 18 out
@anadecesaro tipo isso
huahau
@Welbi 18 out
@MussumAlive Que tal?
http://instagram.com/p/foGh
w7Aqpm/
@MussumAlive 18 out
@Welbi aí eu dou valor
@daniloexe 18 out

@MussumAlive
caralhooooo 170k de likes
.... é realmente like n quer
dizer uma coisa boa
hahahahahaha
@Welbi 18 out
@MussumAlive Tem essa
na geladeira:
pic.twitter.com/XrdFXcSc6v

Estrangeiros
comemoram
preço do
PS4 no
Brasil por
manter
brasileiros
longe
http://folha.c
om/no13586
88 via
@folha_co
m
Troll na
corrida
http://bit.ly/
17nBxIP
@tensoblog
Parece que
encontraram
5 beagles
com a sua
mãe
Se eu tivesse
participado
da guerra na
Palestina e
no Brasil e o
Felix viesse
me fazer
chantagem
eu
arrancaria o
fígado dele
pela orelha

18.10

20:54

4

0

18.10

21:10

0

0

18.10

21:42

0

0

@MussumAlive 18 out
@Welbi Vale a pena
@MrBluesmann 18 out
@MussumAlive
@folha_com É o fim da
família
HUEHUEHUEHUEHUEH
UE BRBRBR
RETUITADO POR
MUSSUM

Link para o site Bebida
Liberada

Em resposta ao tweet:
@tensoblog 18 out
QUE HISTORIA É ESSA
AI DOS BEAGLES

18.10

22:10

6

1

@nathyoliveira07 18 out
@MussumAlive senti medo
agora!
@veiobricio 18 out
RT @MussumAlive: Se eu
tivesse participado da guerra
na Palestina e no Brasil e o
Felix viesse me fazer
chantagem eu beijaria muito
ele
@MussumAlive 18 out
@veiobricio

fdfpdfpdpfdpfdpfpdfpdfpdpf
dpfd
@veiobricio 18 out
@MussumAlive
hajahhauahau
É o peito
direito que
tem silicone

18.10

22:14

1

0

Só Felix on
line

18.10

22:47

0

1

Quando eu
18.10
era pequeno,
me
chamavam
de Félix
também,
mas era por
causa do
gato que é
preto :(
Mulheres
18.10
ficam
bêbadas
colocando
vodka no
absorvente
http://bit.ly/
19FOpuj
@Mari_Gra 18.10
ciolli Não
mudou nada
:P

22:59

8

2

@GarotoMamilo 18 out
@MussumAlive Isso é
cyberbullying!
RETUITADO POR
MUSSUM
@gabrielfdr 18 out
@MussumAlive não era a
turminha do troca troca que
te apelidou assim?
@__stearaujo 18 out
@MussumAlive
HAUHHUAHAUAHA
EURI!

22:10

3

2

@weullers 18 out
@MussumAlive É comum
em alcólatras que por causa
de úlcera ou outro problema,
não podem ingerir.

23:28

3

2

Em resposta ao tweet:
@Mari_Graciolli 18 out
Na escola eu era branquela,
baixinha, magrela, usava
óculos e aparelho, sim eu sei
MUITO bem o que é sofrer
bullying.
@Mari_Graciolli 18 out
@MussumAlive
hauuhhuaahuuhauhauah me
fudi
@MussumAlive 18 out

@Mari_Graciolli
auahuahauahu

Eu queria
conhecer o
dublador do
Eddie
Murphy

19.10

00:48

2

2

@Sala70 19 out
@MussumAlive é o que
dubla o Hommer
http://www.youtube.com/wa
ch?v=PUX 4dE U …
RETUITADO POR
MUSSUM
@Negressco 19 out
@MussumAlive Eu queria
conhecer o dublador daquele
bandido que fala estranho no
filme Loucademia de
Policia.
@rene_mcb 19 out
@Sala70 @MussumAlive q
foda!

@juhsilva_90 19 out
@MussumAlive É
decepcionante pois o
dublador nunca parece com
o ator q ele dubla :/ !
@Magooneto 19 out
@Sala70 @MussumAlive
esse é o antigo dublador do
Homer, Valdir Santana. O
do Ed Murphy é o Mario
Jorge:
http://www.youtube.com/wa
ch?v=vE v 14bP U …
@Sala70 19 out
@Magooneto
@MussumAlive Tira da
Pesada quem dublou foi o
Valdir Santana, certeza
http://www.youtube.com/wa
tch?feature=player_detailpag

e&v=PUXw4dEYltU#t=129
…… c
@Sala70 19 out
@Magooneto
@MussumAlive Anos 80 era
ele mesmo, to conferindo
aqui outros filmes Principe
em Nova Iorque Valdir
Santana dublou tmb

Me mande o
número do
seu
whatsapp
para eu
testar uma
coisa aqui

19.10

01:02

2

0

@Magooneto 19 out
@Sala70 @MussumAlive
tem razão, nos últimos anos
é que mudou o dublador.
@PensadorDeBar 19 out
@MussumAlive (33)
977546653
RETUITADO POR
MUSSUM
@victorsarro 19 out
@MussumAlive
hahahahahahahah repassa
@GbrModesto 19 out
@MussumAlive (34)
91139891
pode me chamar de nigga
ousado
RETUITADO POR
MUSSUM
@MussumAlive 19 out
@victorsarro
hauahauhauahauhau Cara vc
é do mal
@DaniBirita 19 out
@MussumAlive mando
@victorsarro 19 out
@MussumAlive
HAHAHAHAHAHAHHAH
AHA sei sei, eh tipo: meu
skype travou , quem tem?
Hahaha
@MussumAlive 19 out
@victorsarro

HAUHAUAHAHUAHAUH
AU
@xxbrena 19 out
@MussumAlive 92
92802284
RETUITADO POR
MUSSUM
@nathyoliveira07 19 out
@MussumAlive e não é que
te mandaram o número para
vc adc no uatizap mesmo?
Teve um que até te chamou
de pai ... Estou rindo aqui!
@MussumAlive 19 out
@nathyoliveira07 não é fácil
não huahuahua
@nathyoliveira07 19 out
@MussumAlive quando eu
for uma blogueira rica e
famosa vou fazer a mesma
coisa! Hahaha
@MussumAlive 19 out
@nathyoliveira07 nao seja
idiota como eu, faça algo
mais util
hauhaauahauaauahaua
@nathyoliveira07 19 out
@MussumAlive vou pedir
dinheiro! Hahaha
@MussumAlive 19 out
@nathyoliveira07 aí sim!
Vovó se
confunde e
joga bebida
ao invés de
confete
http://bit.ly/
17JoyiF
As mina tão
passando o
whatsapp
aeee

19.10

01:11

1

0

19.10

01:27

0

0

@FizBucks 19 out
@MussumAlive 45 99828636 :p
RETUITADO POR
MUSSUM

@valner 19 out
@MussumAlive cacilds
manda ae
@Negressco 19 out
@MussumAlive Cara, acho
que eu vou te convidar pra
ser meu parceiro no meu
projeto: "RH do Amor"
Caraca!! P.s. O projeto e de
verdade.
@MussumAlive 19 out
@Negressco hauhauahaua
sério?
@Negressco 19 out
@MussumAlive Sim. Eu um
brother e uma amiga minha,
estamos querendo fazer algo
assim em um shopping. Com
estande e filmagens... Mas e
zoa
AllCool
Especial Como fazer
o Big Mé
http://bit.ly/
15nExHi
Garrafas
criativas de
vodka
http://bit.ly/
H3WuzU
Celestjewel-ale A primeira
cerveja feita
com
meteoritos
da Lua
http://bit.ly/
1b4Myiw
Alimentand
o um jacaré
com a boca
http://bit.ly/
18vA5Fi

19.10

03:11

1

0

Link para o site bebida liberada

19.10

05:11

0

0

19.10

05:11

0

0

Link para o site bebida liberada

19.10

08:01

0

0

Link para o site Quebrando o
Galho

CLIQUE E
VEJA!
http://nblo.g
s/Qd3zu
Capitão
Ressaca
http://bit.ly/
1alCwaw
Homens X
Bebidas
http://nblo.g
s/QdbPM
@oButeco
era o cartão
mesmo. O
que eu
estava
usando era
classe 4

19.10

08:40

0

0

Link para o Bebida Liberada

19.10

09:11

0

0

Link para o Bebida Liberada

19.10

10:00

0

0

Link para o Bebida Liberada

19.10

10:11

0

0

Em resposta ao tweet:
@oButeco 19 out
@MussumAlive cara, vc
resolveu aquele problema de
interrupção da gravação da
T3i?
@oButeco 19 out
@MussumAlive teve que
mudar de cartão ou deu um
jeito?
@MussumAlive 19 out
@oButeco tive que comprar
um classe 10 mesmo :(
@oButeco 19 out
@MussumAlive o meu
sumiu, só achei um classe 4.
Me ferrei :(

BOM DIA
SEUS
STOUT

19.10

10:43

1

0

@MussumAlive 19 out
@oButeco carai :( esses dias
eu esqueci o meu e tive que
comprar outro, sorte q eu
estava perto do shopping
@o0boka0o 19 out
@MussumAlive dia nigga
@TioMateus 19 out
@mussumalive bom dia,
noite sem luar
@Guelierme 19 out
@MussumAlive bom dia
botão analógico do play2
RETUITADO POR

MUSSUM
@CabeludoMoreira 19 out
@MussumAlive Bom dia
Afrodescendente com
tendências a vício em
consumo de bebidas
alcoólicas de personalidade
amigável e divertida
RETUITADO POR
MUSSUM
@fb_dalton 19 out
@MussumAlive Bom dia,
rum com coca.
@anasama 19 out
@MussumAlive tô mais pra
weiss (preciso tomar sol)
@fmendesf1 19 out
@MussumAlive Bom dia,
tiziu

Invicta de
19.10
1000 IBUs A cerveja
mais amarga
do Brasil
http://bit.ly/
1cOwh2n
@treta 19
19.10
out
Alguem ai ja
percebeu
que o
@MussumA
live é um
zumbi? Ja
que o
Mussum
morreuzis?
RT RT
Coisas boas 19.10
para se
tomar
depois de
acordar: ( )

10:43

0

0

11:30

1

0

11:33

8

1

@MussumAlive 19 out
@anasama xiiiii
@MolterGui 19 out
@MussumAlive
Deliciosa!!!!

@tensoblog 19 out
@MussumAlive ( ) NO CU
RETUITADO POR
MUSSUM

Link para o site do Bebida
Liberada

Banho ( )
Cerveja

@juniordpspiora 19 out
@MussumAlive Algumas
pessoas merecem tomar no
c*
@jaimeguimaraess 19 out
Olha isso, @raphacom_PH
RT @MussumAlive Coisas
boas para se tomar depois de
acordar:
( ) Banho
( ) Cerveja
@Sao__Pedro 19 out
Excelente RT
@MussumAlive: Não trate
como cachorro de madame
que te trata como beagle do
#institutoroyal

Não trate
19.10
como
cachorro de
madame que
te trata
como beagle
do
#institutoroy
al
Palavra que 19.10
eu só uso
por causa da
internet:
ÉPICO

11:44

11

2

11:46

2

0

Tequila
Faces (6
Imagens)
http://nblo.g
s/QdlLT
A melhor
fantasia
infantil para
o Halloween
http://bit.ly/
18wasUX
Canarinho São
Matheus Zona Leste Turma da
árvore

19.10

12:00

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

19.10

12:09

0

0

Link para o site Quebrando o
Galho

19.10

12:11

0

0

@TEATROTUBINHO 19
out
@MussumAlive Fora da
Internet você usa ÉPICA.
Expandir
D g
Ev
@douglasevaristo
19 out
@MussumAlive WTF

@fabio_benincaso 19 out
@MussumAlive Vai Kem ké
CDM.

Capoeira é
arte
marcial?

19.10

12:39

0

0

@AndBraz 19 out
@MussumAlive é arte
"baianal"...
RETUITADO POR
MUSSUM
@Tequilas_Man 19 out
@MussumAlive Não !
Capoeira é uma dança ;)
RETUITADO POR
MUSSUM
@CarlosImortal 19 out
@MussumAlive e das das
perigosas!!
@acirgomes 19 out
@MussumAlive acredite,é
sim
@VulgoShock 19 out
@MussumAlive pra mim
que era uma dança...
@rmfalcao 19 out
@MussumAlive claro.
@MarquesCarlos 19 out
@MussumAlive É sim, pode
crer que é perigosa
@junior_scab 19 out
@MussumAlive pra mim é
mistura de dança com luta
@_WillerRibeiro 19 out
@MussumAlive Na verdade
capoeira é um esporte, pq os
caras jogam capoeira.

Contando o
filme Clube
da Luta em
60 segundos
http://bit.ly/
16XXhM5
O melhor da
propaganda
de Absolut
http://bit.ly/
1bjoEk7

19.10

13:00

0

0

Lik para o site Quebrando o
Galho

19.10

13:11

1

1

Link para o site Bebida
Liberada

Aqui do
lado,
Pederneiras

19.10

13:28

5

0

Não sei
dizer se meu
bairro está
calmo
porque os
bandidos
estão presos
ou se é
porque o
Corinthians
não tem
vencido
Primeiramen
te, boa tarde
http://www.
youtube.co
m/watch?v=
RUVGBUD
sUn4&featu
re=youtu.be
…
Expectativa
x Realidade:
http://bit.ly/
1d68rCl
Os 16 bares
mais antigos
ainda em
funcioname
nto
http://bit.ly/
18PzH3w
Torcidas
Rivais se
encontram
no Elevador.
E Agora?:
Imagina a
cena: Você
entra no
elevador.
Depois de
um tempo...
http://bit.ly/
1a1LZau

19.10

13:29

8

2

19.10

13:34

0

0

Link para o site Youtube

19.10

13:51

2

0

Link para o Youtoba

19.10

15:11

2

0

Link para o site bebida liberada

19.10

16:40

0

0

@gizelamocelin 19 out
@MussumAlive muito bom
hahahaha

Link para o site Youtoba

É efeito do
19.10
mé ou tem
um meme de
verdade aqui
no butequis?
http://bit.ly/
15P1vF5
#AtaqueDos
Memes
http://instagr
am.com/p/fq
V65lD5ob/
10 coisas
19.10
que não
devem ser
feitas no
banheiro
masculino.
http://bit.ly/
15Y50WK
Revolta dos 19.10
bigou

17:01

2

1

Link para o instagram

17:11

1

0

Link para o site Bebida
Liberada

18:20

4

2

Copo News
#004
http://bit.ly/
18ILkrz
O homem
que
copiava...
CERVEJAS
!
http://bit.ly/
18f9xb0
AllCool #37
- Como
fazer
Daiquiri
http://bit.ly/
1i5lJN8
Opa ta
rolando
UFCzis

19.10

19:11

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

19.10

21:11

0

0

Link para o site Bebida
Liberada

19.10

23:11

1

0

Link para o site Bebida
Liberada

19.10

23:23

1

0

Você sabia
que o o
Bebida
Liberada
tem uma

19.10

23:29

1

0

@OxentiBlog 19 out
@MussumAlive qm fez?
@MussumAlive 19 out
@OxentiBlog um broder do

extensão
para o
Chrome?
Testa ae https://chro
me.google.c
om/webstore
/search/bebi
da%20libera
da?hl=enUS&utm_so
urce=chrom
e-ntpch …
Vish, já?
19.10

O Cigano
ganha hoje?

19.10

fb
https://www.facebook.com/r
eidecastro
@OxentiBlog 19 out
@MussumAlive valeu, bom
saber

23:34

0

0

23:41

0

0

@bemtto 19 out
@MussumAlive se pa
@sinneralmeida 19 out
@MussumAlive se a Dara
estiver na torcida, sim!
RETUITADO POR
MUSSUM
@treta 19 out
@MussumAlive pela ordem
é a vez dele né
@enfalvinegro 19 out
@MussumAlive nao, ganha
amanha #chupa
@GiganteRafael 19 out
@MussumAlive com ctz
@silvalyniker 19 out
@MussumAlive nocaute
MUSSUM!!!
@thomaazfonseca 19 out
@MussumAlive Hoje que é
a luta do Ciganis??
@MussumAlive 19 out
@treta hauhauaha verdade
@Markellisson 19 out

@sinneralmeida
@MussumAlive
DAAARAAAAAAAAAAA
@CoreRoba 19 out
@MussumAlive Ja comeu a
Ellen Roche durante anos, ja
ganhou tudo que tinha pra
ganhar
RETUITADO POR
MUSSUM
@FredPinto 19 out
@MussumAlive Cigano
ganha a Dara!
@CoreRoba
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Não é
querendo
me gabar
não, mas http://www.
youtube.co
m/watch?v=
pzYsBmdlv
A…
Boa essa
luta hein

19.10

23:50

0

0

19.10

23:54

1

0

caraleo que
arregaço

19.10

23:55

2

0

PUTA QUE
PARIUZIS

20.10

00:06

5

0

Que luta
meus
amigos,
QUE
LUTA!

20.10

00:08

10

0

Link para o site Youtube

@Maaraacaa 20 out
@MussumAlive melhor luta
q eu já vi

Sanches
campeão
moral, mas
isso não
paga as
contas

20.10

00:13

3

0

@digo_figueiredo 20 out
@MussumAlive kkkkkk
pode ter certeza que o
dinheiro da derrota vai pagar
muitas contas kkkk
@ursobjj 20 out
@MussumAlive vai ganhar
uma bela grana de bônus

Próxima luta 20.10
valendo um
rodízio

00:18

8

0

@jaimeneto23 20 out
@MussumAlive mas o
prêmio de luta da noite
paga!!!
@thalanzilotti 20 out
@MussumAlive quem
ganhou a luta ? To meio por
fora
@MussumAlive 20 out
@thalanzilotti sanches e
melendez, deu Melendez
@thalanzilotti 20 out
@MussumAlive a luta foi
boa ?

Ou o negão
ganha por
pontos ou o
Roy
nocauteia

20.10

00:41

2

0

@delbarco1 20 out
@MussumAlive Fechado
com Roy Nelson, tão seguro
que aposto meu "botão"
@FeresinWagner 20 out
@MussumAlive SENÃO
DÁ EMPATE NÉ
@filippesalmi 20 out
@MussumAlive ou o
contrario, ou nao
@delbarco1 20 out
@MussumAlive qual link vc
ta vendo?
@angelopauferro 20 out
@MussumAlive O Roy ja
entrou sem animo nessa
luta...
@MussumAlive 20 out
@delbarco1

http://www.torcidatricolor.e
u/jogo1.html

Roy Nelson
fica
esperando a
luta inteira
por uma
oportunidad
e, aí se o
adversário
não deixa,
ele perde
Vê se ganha
esse caraio
aí, Ciganis

20.10

00:54

3

1

@WFernando_sp 20 out
@MussumAlive mais ou
menos isso kkkk

20.10

01:04

9

1

@diegopeixoto 20 out
RT @MussumAlive: Vê se
ganha esse caraio aí, Ciganis
@gabrielbhzt 20 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkk dá noticisss...
To na rua sem tvzis
@Bussunda__ 20 out
Não é caraio, é cinturão. RT
“@M
A v : ê
ganha esse caraio aí,
Cg
”

Se o Cigano
vencer, uma
dose de
cachaça, se
der
Velasquez,
um shot de
tequila
Bruce
Buffer sai
do octógono
direto pro
balão de
oxigênio
Venha para
o lado negro
da força.
Nós temos

20.10

20.10

01:06

01:10

5

6

0

1

@debora_H_F_Ar 20 out
@MussumAlive Cruzemos
os dedos.
@debora_H_F_Ar 20 out
@MussumAlive Cigano -->
Old Parr \ Velasquez --->
Shot de tequila
@wesleythereza 20 out
@MussumAlive Cigano é
Corinthians!!! #VaiCigano
@omachoalpha 20 out
@MussumAlive
dsahshdashadshdsaahds
@MussumAlive 20 out
@omachoalpha essa foi foda

20.10

01:11

6

1

Link para o site bebida liberada

cerveja
http://bit.ly/
1e4FuUY
Ih Ciganis...

20.10

01:11

2

0

O Cigano tá
triste

20.10

01:16

1

0

@OneJaque 20 out
“@M
A v : Cg
á
” ch
Sd y
Magal pra ver se ele se
anima
@Spikesama 20 out
@MussumAlive =/
@diegopeixoto 20 out
@MussumAlive claro, quem
fica feliz com o escudo do
Corinthians na roupa?

Cigano não
20.10
sabe sair de
clinch ou ele
acha que ta
ganhando?

01:22

7

0

@policriativa 20 out
@MussumAlive. vai
contando tudo q tá
acontecendo, não to vendo a
luta. acompanhado pelos tts
@Guilherme9355 20 out
@MussumAlive ele ta
pensando que é o rocky
balboa que vai apanhar ate o
ultimo round e ganhar com
um sequencia incrível
RETUITADO POR
MUSSUM
@orenantwittou 20 out
@mussumalive ele só sabe
fazer esse jogo quando tá
pressionando, quando é
pressionado fica desse jeito
ai
RETUITADO POR
MUSSUM
@ursobjj 20 out
@MussumAlive é o clinch
do Cain que é sinistro
@matheusvandrade 20 out

@MussumAlive Tá se
poupando,fazer força pra
sair desgasta muito.
É foda pagar 20.10
mó grana
pra ir lá e
assistir isso

01:26

1

0

@tarbgol 20 out
@MussumAlive o Caim é
melhor fazer o que?
@Arthie183 20 out
@MussumAlive cigano
perguntando se no céu tem
pão em 3,2,1...
RETUITADO POR
MUSSUM

Uma foto
20.10
direto do
futuro https://pbs.t
wimg.com/
media/BW_
kwNbIMAA
WZg6.jpg
…

01:30

10

3

@Guilherme9355 20 out
@MussumAlive Me parece
muito legitimo
@RaulMartinzz 20 out
@MussumAlive O Cigano ta
apanhando mais que mulher
de landro!
@leopoldohepta 20 out
“@M
A v :
Uma foto direto do futuro https://pbs.twimg.com/media
/BW_kwNbIMAAWZg6.jpg
…”
@falcao_br 20 out
@MussumAlive kkkkkk
@clezioazevedo 20 out
@leopoldohepta
@MussumAlive vai ficar
pior do que isso!!!
@patrick_fisica 20 out
@MussumAlive mãe diná
@villelabh 20 out
@MussumAlive Caramba, o
Mussum falando do futuro...
Tá tudo errado..

Link para um gif do cigano

Lambe o
sangue do
adversário
mas não faz
sexo oral na
mulher
durante a
menstruação
Se fosse no
Cavaleiros
do Zodíaco
o Cigano
não perdia
pq golpe
repetido não
funciona

20.10

01:41

17

0

@fmendesf1 20 out
@MussumAlive LOL
@debora_H_F_Ar 20 out
@MussumAlive Bem
observado, Sr. Mussum.

20.10

01:46

26

1

@tarbgol 20 out
@MussumAlive
hahahahahaahahahahaahaha
hahahahhhahahqhqhqgqgaga
@nerdeliciouss 20 out
@MussumAlive Só se for o
Seiya, porque o Seiya e seus
meteoros são a resolução de
muitos problemas na historia
@ralimade 20 out
@MussumAlive
kkkkkkkkkkkkkkkkk
@Holeghost 20 out
@MussumAlive mas o
cigano deveria ter alcançado
o 7 sentido.... oq naum foi o
caso
@tatofalciano 20 out
@MussumAlive se o pica
pau tivesse avisado a polícia,
isso não teria acontecido.

@junior_cig
ano 4 abr
Boa noite a
todos!
Durmam
bem.
RT
@omachoal
pha 20 out
Na Globo tá
passando o
Cisne
Negro, na
minha
timeline do
Facebook só

20.10

01:46

0

0

20.10

01:59

13

1

passa
galinha
RT
AllCool #29 20.10
- Como
fazer Sex
On The
Beach
http://bit.ly/
15I1Qcq
Firewood 20.10
Uma garrafa
de vodka em
forma de
tronco
http://bit.ly/
1d3Ha3o
Tire um
20.10
print da tela
e descubra o
que você fez
na noite
passada!
http://bit.ly/
1618MSK

03:11

0

0

Link para o bebida liberada

05:11

0

0

Link para o bebida liberada

07:12

1

0

O homem e
a mulher
antes e
depois de
beber
http://nblo.g
s/Qf3Ts
As melhores
fotos de
homens que
bebem
http://bit.ly/
1hdejqB

20.10

09:06

2

0

20.10

09:12

0

0

@simiotes 20 out
@MussumAlive
hahahahahahaha só vc
mesmo!

Link para o site Bebida
Liberada

@LilizinhaNani 20 out
@MussumAlive do jeito que
eu estava ontem, esconde
meu celular pra não ter
perigo!!!
Link para o site Bebida
Liberada

@fonseca_ricardo 20 out
@MussumAlive Mato Sem
Vergonha, Opa!
cachorro.http://ricardofonsec
a.tumblr.com/

@Realeuba 20 out
@MussumAlive isso é pra
ninguém mais ter coragem
de beber?
@MussumAlive 20 out
@Realeuba essa é a ideia
huahahahaua

Link para o site Bebida
Liberada

A melhor
invenção já
criada pelo
homem
http://nblo.g
s/Qfcq5
Vodka de
caixinha
http://bit.ly/
15PM13M
Aí eu vejo
uma foto no
facebook
com a
legenda:
"Nós samos
de outro
níveu" E
apenas
concordo
Cuspindo
fogo para 24
câmeras
http://bit.ly/
1a42Qt0
Inacreditáve
l: Imagens
de um
político
honesto!
http://bit.ly/
1bLUW6U
Como abrir
uma garrafa
de cerveja
com um
frisbee
http://bit.ly/
14ywh1d
Adam
Sandler sabe
das coisas:
Hahahahhah
aha
http://bit.ly/
19kygug
Copo News
#003
http://bit.ly/
1fMx8QS

20.10

11:01

0

0

@FeerMedeiros 20 out
ME DÁ! *------------* RT
@MussumAlive A melhor
invenção já criada pelo
homem http://nblo.gs/Qfcq5

Link para o site Bebida
Liberada

20.10

11:12

1

0

20.10

11:16

10

2

20.10

11:27

0

0

Link para o site quebrando o
galho

20.10

13:00

0

0

Link para o site quebrando o
galho

20.10

13:12

0

0

Link para o site bebida liberada

20.10

13:29

0

0

Link para osite youtoba

20.10

15:12

0

0

Link para o site bebida liberada

Link para o site Bebida
Liberada

9 cervejas
que fazem
mais do que
deixar
bêbado
http://bit.ly/
190S6ZW
PicoBrew
Zymatic - A
máquina que
te ajuda a
fazer cerveja
http://bit.ly/
17rwmVr
Bebida
promete
causar
reação
inversa a
dos
energéticos
http://bit.ly/
17YOeGJ
A Granada
Tripla!
http://bit.ly/
1aNVvxo

20.10

17:12

2

2

Link para o site bebida liberada

20.10

19:12

0

0

Link para o site bebida liberada

20.10

21:12

0

0

Link para o site bebida liberada

20.10

23:12

0

0

Link para o site bebida liberada

