
a vida atrás das grades

Brasil de Caminha a Lula da Silva 





ex























a vida atrás das grades



search: grades

X



search: grades

________b

X



search: grades



search: grades

X

X



X

X

babás



































Quando o sonho da ‟nova classe média″ e da pacificação e integração das favelas ao
Rio de Janeiro com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) ainda existiam as favelas
atraíam as atenções por motivos antes impensáveis – e desde que

o sonho acabou...



















Os modelos originais remotos
Lisboa e Porto
alguns copiados e com as pedras 

cortadas e transportadas para a 
colônia, servindo de lastro para as 
embarcações
que voltavam carregadas de 
matérias-primas
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encosta litorânea brasileira 



e Manarola, na Liguria
Italiana: diferença 
parece estar só no 
Acabamento externo



Deu no Google





Deus e o Duarte
Rogério, autor do cartaz















Modelos de casa de taipa (net-like walls) 
Canudos, 1897 (foto Flávio de Barros), Alto
Sertão baiano, 1996





















TAPUME NO CONGRESSO NACIONAL DO BRASIL EM BRASÍLIA 
no dia da votação da abertura do processo de impedimento 
da presidente Dilma Rousseff na Câmara de Deputados 

17 de Abril de 2016



Por que o Brasil não é um país sério.

Por que o gigante vira e mexe e não acorda.



o Brasil dividido

a vida atrás das grades

















Responsável pela propagação de três graves doenças infecto-contagiosas, o 
mosquito aedes aegypti – até 2014 popularmente conhecido apenas como 
mosquito da dengue – poderia ter sido erradicado do território brasileiro a 
partir de 1995, quando o governo federal criou um plano com esse objetivo 
elaborado pela equipa do cardiologista Adib Jatene, ministro da Saúde do 
primeiro gabinete de Henrique Cardoso. 
O médico recorda que não foi possível realizá-lo porque o ministério acabou 

por não dispor dos recursos previstos para a sua execução, desviados para 
outros fins pela equipa económica governamental. 















O pós Alemanha 7-1 Brasil do Mundial de futebol de 2014


