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Provos.Brasil
Aviso: as pessoas que alimentam esse Blog são apolíticas. Não acreditam em políticos brasileiros e muito
menos nos partidos políticos. Logo não defendemos nenhum deles exceto sua destruição.
provosbrasil@gmail.com “Não posso compreender que na estrada da revolta haja uma direita e uma
esquerda (...) Digo que a chama revolucionária arde onde quer, e não compete a um pequeno número de
homens, no período de expectativa que vivemos, decretar que é só aqui ou ali que ela pode arder” André
Breton
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Arquivo do blog

▼  2010 (553)

►  Setembro (2)

▼  Agosto (64)

Um pouco sobre “classe” por
Noam Chomsky

Visual Agression Attack – Covil
III6 Zero dia 18/0...

Iraque: mais um país destruído
pelos Estados Unido...

Por que Ocidente não ajuda o
Paquistão - por Tariq...

Surrealismo: o mundo
imaginário de Ben Goossens -
...

A neutralidade da internet em
risco

Cinco anos da tragédia de New
Orleans e do fracass...

DENÚNCIA: SÍTIO CALDEIRÃO, O
ARAGUAIA DO CEARÁ – U...

Charge do dia!

Genocídio: Ibama apreende 1,4
t de barbatanas de t...

A sina do esquecimento
brasileiro!

Ainda acerca da crise
económica. 1) o declínio
dos...

Espetáculo primitivo de
crueldade/EUA: Ursos são
a...

Arriando a bandeira do século
americano - por Chal...

Uma reflexão do nosso imortal
Steve Biko!

O magnífico Metrô de São Paulo
só a dinastia do PS...

PM Press: editora independente
e anarquista - por ...

Entenda a decadência do PIG -
Por Eduardo Guimarãe...

Horário Eleitoral - por Bessinha

A Globalização da revolução -
Por Victor J. Sanz

Ferreira Gullar descreve a triste
experiência de a...

IPEA desmonta farsa do jornal
"O Globo" - Redação ...

Charge do dia!

Colômbia: acordo militar com
os EUA é inconstituci...

Como é bom ver isso!

EUA fez ameaças contra
tupamaros para resgatar
age...

New Model Army vai fazer dois
shows diferentes em ...

Breve artigo a respeito do
relatório sobre terrori...

Primeiro festival de artes da
Flaskô, fábrica ocup...

Projeto Vigilante espiona
milhares de pessoas nos ...

2011, uma odisseia cultural -
por Leonardo Brant

A guerra no Afeganistão: ecos
do Vietnã - Noam Cho...

A Globo continua a mesma. Mas
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